
Formularz cenowy 

Lp. Podstawa 
wyceny 

Opis Jedn. 
miary 

Ilość Cena 
zł 

Wartość 
zł 

(5 x 6) 

1 2 3 4 5 6 7 

1   Przygotowanie prac 

1 
d.1 

 
analogia 

Czasowa organizacja ruchu (projekt, 
zatwierdzenie i wprowadzenie) 

kpl. 1.000   

2 
d.1 

KNNR 1 
0111-01 

Roboty pomiarowe przy liniowych 
robotach ziemnych - trasa dróg w terenie 
równinnym 

km 0.180   

2   Rowy 

3 
d.2 

KNNR 1 
0202-05 

Roboty ziemne wykonywane koparkami 
podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w 
gr.kat. I-II z transportem urobku na 
odległość do (Wykonawca we własym 
zakresie zutylizuje grunt) 

m3 45.315   

4 
d.2 

KNR 2-31 
1403-05 

Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 20 
cm z wyprofilowaniem skarp rowu 
(Wykonawca we własym zakresie 
zutylizuje grunt) 

m 129.000   

3   Przepusty 

5 
d.3 

KNR 2-31 
1404-01 

Oczyszczenie przepustów o śr. 0.4 m z 
namułu (Wykonawca we własym zakresie 
zutylizuje grunt) 

m 72.000   

6 
d.3 

KNR 2-31 
0810-02 

Rozebranie nawierzchni z klinkieru 
drogowego na podsypce cementowo-
piaskowej (nawierzchnia do ponownego 
ułożenia) 

m2 46.800   

7 
d.3 

KNR 2-31 
0811-01 

Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych 
betonowych o grubości 12 cm z 
wypełnieniem spoin piaskiem 
(Wykonawca we własym zakresie 
zutylizuje gruz) 

m2 20.000   

8 
d.3 

KNNR 1 
0202-05 

Roboty ziemne wykonywane koparkami 
podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w 
gr.kat. I-II z transportem urobku na 
odległość do (Wykonawca we własym 
zakresie zutylizuje grunt) 

m3 45.360   

9 
d.3 

KNR 2-31 
0605-01 

Przepusty rurowe pod zjazdami - ława 
fundamentowa żwirowa (Zamawiajacy 
dopuszcza destrukt betonowy) 

m3 4.160   

10 
d.3 

KNR 2-31 
0605-06 
analogia 

Przepusty rurowe pod zjazdami - PP lub 
PEHD Sn8 o śr. 30 cm 

m 52.000   

11 
d.3 

KNR 2-31 
0605-03 
analogia 

Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki 
czołowe betonowe prefabrykowane dla 
rur o śr. 30 cm 

ściank. 12.000   



12 
d.3 

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 29.726   

13 
d.3 

KNNR 6 
0113-01 

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw 
łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 
cm (Zamawiajacy dopuszcza destrukt 
betonowy) 

m2 66.800   

14 
d.3 

KNNR 6 
0502-03 

Chodniki z kostki brukowej betonowej 
grubości 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 
(z kostki brukowej rozbiórkowej) 

m2 46.800   

15 
d.3 

KNNR 6 
0502-03 

Chodniki z kostki brukowej betonowej 
grubości 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 

m2 20.000   

16 
d.3 

KNNR 6 
0403-03 

Obrzeże o wymiarach 12x25 cm z 
wykonaniem ław betonowych na 
podsypce cementowo-piaskowej 

m 11.000   

Wartość robót bez podatku VAT netto  

Podatek VAT  

Ogólna wartość robót brutto  

Słownie:  


