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Przygotowanie prac

Czasowa organizacja ruchu (projekt, 

zatwierdzenie i wprowadzenie)

kpl. 1.000

Razem dział: Przygotowanie prac

Kanał

KNNR 1 0202-04 Roboty ziemne wykonywane koparkami 

podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. 

III z transportem urobku na odległość do 1 

km samochodami samowyładowczymi

m3 157.250

KNNR 1 0111-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach 

ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym

km 0.180

KNNR 4 1417-02 Studzienki kanalizacyjne systemowe 

"VAWIN" o śr 425 mm - zamknięcie rurą 

teleskopową

szt. 9.000

KNNR 4 1411-06 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów 

sypkich z dodatkiem cementu grub. 16 cm

m3 8.923

KNNR 1 0214-03 Zasypanie wykopów fundamentowych 

podłużnych, punktowych, rowów, wykopów 

obiektowych spycharkami z zagęszczeniem 

mechanicznym zagęszczarkami (gr. 

warstwy w stanie luźnym 40 cm). Grunt 

(G1) dostarczony przez Wykonawcę

m3 141.702

KNNR 4 1308-03 Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. 

zewn. 200 mm

m 180.000

Razem dział: Kanał

Wpusty w jezdni

KNR AT-03 0101-02 Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni 

bitumicznych na gł. 6-10 cm

m 72.000

KNNR 10 1201-01 Wyloty drenarskie W-1 śr. 15-25 cm 

pojedyncze. Skarpy i dno płytami 

chodnikowymi.

wyl. 1.000

KNR AT-03 0106-01 Mechaniczna rozbiórka nawierzchni z płyt 

drogowych betonowych sześciokątnych lub 

kwadratowych gr. 12 i 15 cm bez wzgl. na 

rodzaj spoinowania i podsypki z wywozem 

na odl. do 1 km

m2 36.000

KNR AT-03 0104-02 Mechaniczna rozbiórka nawierzchni 

bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem materiału 

z rozbiórki na odl. do 1 km

m2 36.000

KNNR 4 1411-06 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów 

sypkich z dodatkiem cementu grub. 16 cm

m3 1.951

KNNR 1 0202-04 Roboty ziemne wykonywane koparkami 

podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. 

III z transportem urobku na odległość do 1 

km samochodami samowyładowczymi

m3 18.270

KNNR 4 1308-02 Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. 

zewn. 160 mm

m 42.000
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KNNR 4 1424-02 Studzienki ściekowe uliczne betonowe o 

śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu

szt. 6.000

KNNR 6 0113-02 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw 

łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 

cm

m2 36.000

KNNR 1 0214-03 Zasypanie wykopów fundamentowych 

podłużnych, punktowych, rowów, wykopów 

obiektowych spycharkami z zagęszczeniem 

mechanicznym zagęszczarkami (gr. 

warstwy w stanie luźnym 40 cm). Grunt 

(G1) dostarczony przez Wykonawcę

m3 14.768

KNNR 6 0110-03 Podbudowy z mieszanek mineralno-

bitumicznych asfaltowych o grubości po 

zagęszczeniu 8 cm

m2 36.000

KNR AT-03 0202-01 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie 

emulsją asfaltową na zimno podbudowy 

tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego 

cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m2

m2 36.000

KNNR 6 0308-03 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-

bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm 

(warstwa wiążąca)

m2 36.000

KNR AT-03 0202-02 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie 

emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub 

nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie 

emulsji 0,5 kg/m2

m2 36.000

KNNR 6 0309-02 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-

bitumicznych asfaltowych o grubości po 

zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)

m2 36.000

KNR AT-03 0202-02 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie 

emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub 

nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie 

emulsji 0,5 kg/m2

m2 36.000

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów 

sypkich z dodatkiem cementu grub. 16 cm

m3 0.871

Razem dział: Wpusty w jezdni

Wpusty w poboczu

KNNR 1 0202-04 Roboty ziemne wykonywane koparkami 

podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. 

III z transportem urobku na odległość do 1 

km samochodami samowyładowczymi

m3 6.525

Razem dział: Wpusty w poboczu

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT

podatek VAT

Wartość kosztorysowa robót z podatkiem VAT

KNNR 1 0214-03 Zasypanie wykopów fundamentowych 

podłużnych, punktowych, rowów, wykopów 

obiektowych spycharkami z zagęszczeniem 

mechanicznym zagęszczarkami (gr. 

warstwy w stanie luźnym 40 cm). Grunt 

(G1) dostarczony przez Wykonawcę

m3 4.646

KNNR 4 1424-02 Studzienki ściekowe uliczne betonowe o 

śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu

szt. 6.000

KNNR 4 1308-02 Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. 

zewn. 160 mm

m 15.000

KNNR 4 1411-06


