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Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Borków - Chwałowice
KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.
przedm.

Ilość Cena jedn. Wartość

1 Jezdnia
1

d.1
KNR 2-31
1402-05

Ścinanie poboczy o grub. 10 cm sposobem mecha-
nicznym wraz z załadowaniem na samochód samowy-
ładowczy i odwiezienie na odległość do 1 km. wraz ze
skropieniem poboczy środkami chwastobójczymi

m2 480,000

2
d.1

KNR 2-31
0107-02

Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamien-
nym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym -
średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm + 3
zjazdy

m3 125,000

3
d.1

KNR 2-31
0311-01

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych
grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - gru-
bość po zagęszcz. 3 cm

m2 2170,000

4
d.1

KNR 2-31
0311-05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych
grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa -
grubość po zagęszcz. 3 cm

m2 2110,000

Razem dział: Jezdnia
2 Pobocza
5

d.2
KNR 2-31
0107-01

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

m3 14,400

6
d.2

KNR 2-31
0107-01

Wykonanie zjazdów kruszywem kamiennym z zagęsz-
czeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy pobocza po
zagęszcz. 10 cm

m3 0,900

Razem dział: Pobocza
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem wartość kosztorysowa robót

Słownie:  
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Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 24026



Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Borków - Chwałowice
PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Jezdnia
1

d.1
KNR 2-31
1402-05

Ścinanie poboczy o grub. 10 cm sposobem mechanicznym wraz z
załadowaniem na samochód samowyładowczy i odwiezienie na odleg-
łość do 1 km. wraz ze skropieniem poboczy środkami chwastobójczy-
mi

m2

600,00*0,4*2 m2 480,000
RAZEM 480,000

2
d.1

KNR 2-31
0107-02

Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowa-
nym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po
zagęszczeniu 5 cm + 3 zjazdy

m3

600,00*3,90*0,05+8,00 m3 125,000
RAZEM 125,000

3
d.1

KNR 2-31
0311-01

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwiro-
wych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm

m2

600,00*3,60+10,00 m2 2170,000
RAZEM 2170,000

4
d.1

KNR 2-31
0311-05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwiro-
wych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm

m2

600,00*3,50+10,00 m2 2110,000
RAZEM 2110,000

2 Pobocza
5

d.2
KNR 2-31
0107-01

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

m3

600,00*0,20*2*0,06 m3 14,400
RAZEM 14,400

6
d.2

KNR 2-31
0107-01

Wykonanie zjazdów kruszywem kamiennym z zagęszczeniem me-
chanicznym - śr.grub.warstwy pobocza po zagęszcz. 10 cm

m3

3,00*1,50*0,10*2 m3 0,900
RAZEM 0,900
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Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 24026


