
KOSZTORYS OFEERTOWY

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość
1 KNR 2-01 0217-

05
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębier-
nymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat.I-II

m3 4,800

2 KNR 2-31 0605-
07
analogia

Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o śr. 50
cm

m 6,000

3 KNR 2-31 0605-
01

Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa żwi-
rowa

m3 0,960

4 KNR 2-31 1402-
05

Ścinanie poboczy i rozjazdu o grub. 10 cm sposobem me-
chanicznym wraz z załadowaniem na samochód samowy-
ładowczy i odwiezienie na odległość do 1 km. wraz ze skro-
pieniem poboczy środkami chwastobójczymi

m2 75,600

5 KNR 2-31 0107-
01

Wyrownanie istniejącej podbudowy kruszywem kamiennym
z zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy po za-
gęszcz. 15 cm

m3 73,260

6 KNR 2-31 0311-
01
analogia

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso-
wo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grub.po za-
gęszcz. 3 cm + rozjazdy

m2 388,000

7 KNR 2-31 0310-
05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso-
wych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3
cm + rozjazdy

m2 388,000

8 KNR 2-31 0107-
01

Wykonanie poboczy kruszywem kamiennym z zagęszcze-
niem mechanicznym - śr.grub.warstwy pobocza po za-
gęszcz. 6 cm

m3 3,012

9 KNR 2-31 0107-
01

Wykonanie zjazdów kruszywem kamiennym z zagęszcze-
niem mechanicznym - śr.grub.warstwy po zagęszcz. 10
cm

m3 3,150

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT

Słownie:  
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Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 24026



PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 KNR 2-01

0217-05
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład
w gruncie kat.I-II

m3

0,80*6,00*1,00 m3 4,800
RAZEM 4,800

2 KNR 2-31
0605-07
analogia

Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o śr. 50 cm m

6,00 m 6,000
RAZEM 6,000

3 KNR 2-31
0605-01

Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa żwirowa m3

0,20*0,80*6,00 m3 0,960
RAZEM 0,960

4 KNR 2-31
1402-05

Ścinanie poboczy i rozjazdu o grub. 10 cm sposobem mechanicznym wraz z zała-
dowaniem na samochód samowyładowczy i odwiezienie na odległość do 1 km.
wraz ze skropieniem poboczy środkami chwastobójczymi

m2

126,00*0,30*2 m2 75,600
RAZEM 75,600

5 KNR 2-31
0107-01

Wyrownanie istniejącej podbudowy kruszywem kamiennym z zagęszczeniem me-
chanicznym - śr.grub.warstwy po zagęszcz. 15 cm

m3

(62,00*4,00+64,00*3,60+10,00)*0,15 m3 73,260
RAZEM 73,260

6 KNR 2-31
0311-01
analogia

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa
wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm + rozjazdy

m2

126,00*3,00+10,00 m2 388,000
RAZEM 388,000

7 KNR 2-31
0310-05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna
asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm + rozjazdy

m2

126,00*3,00+10,00 m2 388,000
RAZEM 388,000

8 KNR 2-31
0107-01

Wykonanie poboczy kruszywem kamiennym z zagęszczeniem mechanicznym - śr.
grub.warstwy pobocza po zagęszcz. 6 cm

m3

62,00*0,5*0,06+64,00*0,30*0,06 m3 3,012
RAZEM 3,012

9 KNR 2-31
0107-01

Wykonanie zjazdów kruszywem kamiennym z zagęszczeniem mechanicznym - śr.
grub.warstwy po zagęszcz. 10 cm

m3

3,50*1,50*0,10*6 m3 3,150
RAZEM 3,150
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