
Lp Nr spec. Podstawa Opis Jedn. Ilo ść Krotn. Cena jedn. Warto ść

1

1.1 D-01.01.01 KNNR 1/111/2 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa 
dróg w terenie pagórkowatym lub górskim. km 1,16 1

1.2 SST-3 KNNR 1/102/2 Mechaniczne karczowanie, zagajniki średnie (od 31-60 % 
powierzchni) ha 0,08 1

1.3 D-05.03.11 CJ 11/2005/2 Frezowanie nawierzchni bitumicznej gr. frezowania 5cm
m2 100 1

1.4 D.02.00.00, 
D.04.01.01

KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, 
mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokość 20 cm 
analogi głębokość korytowania 0,6 m (poszerzenie jezdni 
1160*0,6)

m2 696 1

1.5 D-04.04.02 KNR 231/114/1 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość 
warstwy po zagęszczeniu 20 cm - analogia 2x20 cm docleow 
gr. 40 cm -  na poszerzeniach

m2 696 1

1.6 D-04.04.02 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość 
warstwy po zagęszczeniu 8 cm - analogia gr. 15 cm -  na 
poszerzeniach

m2 696 1

1.7 D-05.03.05A KNR 231/311/1 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-
Ŝwirowych, warstwa asfaltowa wiąŜąca, grubości 4 cm m2 696 1

1.8 D-05.03.05A KNR 231/311/1 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-
Ŝwirowych, warstwa asfaltowa wiąŜąca, grubości 4 cm m2 6 960 1

1.9 D-05.03.05 KNR 231/310/5 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych 
grysowych, asfaltowe, warstwa ścieralna o grubości 3 cm - 
anal. gr. 5 cm + 300m2 skrzyŜowania i zjazdy

m2 7 260 1

1.10 D-02.01.01   
D-01.02.02    
D-02.00.00    
D-06.04.01

KNR 231/1403/6 Oczyszczenie rowu z namułu, z wyprofilowaniem skarp, 
grubość namułu 30 cm  z wywozem urobku

m 1 800 1

1.11 D-01.02.04,     
D-02.00.00,    
D-04.04.02,       
D-06.02.01

KNR 231/605/7 Przepusty rurowe pod zjazdami, rury betonowe Fi·50·cm - 
poz. scalona wraz z zasypem i nawierzchnią na rurach

m 24 1

1.12 D-01.02.04,     
D-02.00.00,    
D-04.04.02,    
D-06.02.01

KNR 231/605/7 Przepusty rurowe pod zjazdami, rury betonowe Fi·50·cm - 
anal. Przebudowa zjazdów z wykorzystaniem istniejących rur

m 12 1

1.13 D-02.00.00,    
D-04.04.02

KNR 231/107/1 Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, 
zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po 
zagęszczeniu do 10·cm

m3 146,18 1

1.14 kal. własna kal. własna - wymiana podbudowy na przełomach głębokość 
około 70 cm (400 * 1,5) m2 600,00 1

1.15 D-01.02.04, 
D-02.00.00, 
D-04.04.02, 
D-06.02.01

KNR 233/601/3 
(1)

Części przelotowe prefabrykownaych przepustów droogwych 
rurowych 1-otworowych, rury Fi 100 cm

m 2,00 1

1.16 D-06.02.01 KNR 231/605/5 Przepusty rurowe pod zjazdami, ścianki czołowe dla rur Fi 60 
cm - anal. Dla rury fi 1000 szt 1 1

CAŁKOWITA WARTO ŚĆ KOSZTORYSU /BRUTTO/

*) Ceny jednostkowe i warto ści robót nale Ŝy podawa ć w złotych z dokładno ścią do jednego grosza.

**) Podstaw ą płatno ści jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonaw cę za jednostk ę obmiarow ą ustalon ą dla danej pozycji kosztorysu.

***) Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej jest sc alona, b ędzie uwzgl ędniać wszystkie składniki : robocizna, materiały wraz z transportem,  sprz ęt,  wszystkie 
czynno ści, wymagania i badania oraz koszty po średnie składaj ące si ę na jej wykonanie, okre ślone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projekto wej oraz w przedmiarze 
robót.  Poz. Nr katalogowy ( KNNR, KNR) ma charakte r pomocniczy.

KOSZTORYS OFERTOWY

Remont drogi powiatowej nr K1961 Łapanów - K ępanów - Komorniki w m. Raciechowice, Komorniki w km  2+390 -3+550

WARTOŚĆ KOSZTORYSU /NETTO/

WARTOŚĆ VAT /23%/


