
BIMestiMate2 (C) Datacomp 1994-2017
(lic. 00050DF4)

strona nr: 1

Kosztorys ofertowy

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Wyliczona
wart. jedn.

<-CENA->

Wartość

bez
narzutów

<-WARTOSC->

Kosztorys Zagospodarowanie centrum Wsi Czelatyce -Budowa chodnika w 
ciągu drogi wewnetrznej działka nr 2306;2313;1232

1 Rozdział Rozdział  1
1.1 Element Roboty ziemne

1.1.1 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym km 0,177

1.1.2 KNNR 1/201/4 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, koparka 0,25 m3, kategoria 
gruntu III-IV m3 50,630

1.1.3 KNNR 1/406/1 
(1)

Nasypy wykonywane koparkami zgarniakowymi z bezpośrednim przerzutem gruntu 
uzyskanego z ukopu, kategoria gruntu I-II m3 50,630

1.2 Element Roboty drogowe

1.2.1 KNNR 6/102/3 Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników, głębokość koryta 30·cm, 
kategoria gruntu II-IV m2 166,54

1.2.2 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 
15·cm m2 166,540

1.2.3 KNR 231/402/4 Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem m3 11,44

1.2.4 KNNR 6/403/3 Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe wystające 15x30·cm, ława betonowa, 
podsypka cementowo-piaskowa m 163,47

1.2.5 KNR 231/511/2 
(2)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6·cm, na podsypce 
cementowo-piaskowej, kostka kolorowa m2 166,54

1.2.6 KNNR 6/404/4 Obrzeża betonowe, 30x8·cm, podsypka piaskowa, wypełnienie spoin zaprawą 
cementową m 162,86

1.3 Element zjazdy

1.3.1 KNR 231/102/5 Koryta wykonywane na poszerzeniach, na chodnikach, grunt kategorii II-IV, głębokość 
10·cm m2 56,17

1.3.2 KNR 231/102/6 Koryta wykonywane na poszerzeniach, na chodnikach, grunt kategorii II-IV, dodatek 
każde dalsze 5·cm głębokości
Krotność=8 m2 56,170

1.3.3 KNR 231/114/1 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 
20·cm m2 56,170

1.3.4 KNR 231/109/1 Podbudowy betonowe, z dylatacją, grubość warstwy po zagęszczeniu 12·cm m2 56,170

1.3.5 KNR 231/511/3 
(2)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8·cm, na podsypce 
cementowo-piaskowej, kostka kolorowa m2 56,17

1.4 Element Poszerzenia

1.4.1 KNR 231/104/3 Warstwy odsączające, na poszerzeniach, zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy
po zagęszczeniu·10·cm m2 5,89

1.4.2 KNR 231/114/1 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 
20·cm m2 5,89

1.4.3 KNR 231/109/3 Podbudowy betonowe, bez dylatacji, grubość warstwy po zagęszczeniu 12·cm m2 5,89

1.4.4 KNR 231/311/5 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa 
asfaltowa ścieralna, grubości 3·cm m2 5,89

1.4.5 KNR 231/311/6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa 
asfaltowa ścieralna, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości warstwy m2 5,89

1.4.6 KNR 231/311/1 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa 
asfaltowa wiążąca, grubości 4·cm m2 5,89

1.4.7 KNR 231/311/2 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa 
asfaltowa wiążąca, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości warstwy
Krotność=3 m2 5,89

1.5 Element Rów kryty

1.5.1 KNNR 1/201/4 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, koparka 0,25 m3, kategoria 
gruntu III-IV m3 26,08

1.5.2 KNRW 
218/511/3

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 20·cm
m3 41,18

1.5.3 KNRW 
218/408/6

Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·400·mm
m 34,19

1.5.4 KNRW 
218/408/3

Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·200·mm
m 23,00

1.5.5 KNNR 11/501/5 
(1)

Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek
m3 16,92

1.5.6 KNRW 
218/513/1 (2)

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi·1000·mm, głębokość 
3·m, z pierścieniem odciążającym szt 1

1.5.7 KNRW 
218/524/3

Studzienki ściekowe uliczne betonowe i podwórzowe, Fi·500·mm, bez osadnika i syfonu
szt 4
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1.6 Element Inwentaryzacja powykonawcza

1.6.1 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym km 0,177

Wartość netto                                                             .........................

Vat                                                                              ........................

Wartość Brutto                                                            ........................


