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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

1 KNR AT-03
0101-01 KNR 2-
31 z.o.2.13.
9902-03 

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicz-
nych na gł. do 5 cm 131-230 pojazdów na godzinę

m 8.000

2 KNR AT-03
0101-02 KNR 2-
31 z.o.2.13.
9902-03 

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicz-
nych na gł. 6-10 cm 131-230 pojazdów na godzinę

m 8.000

3 KNNR 6 0802-
04 z.o.2.7.
9902-03 

Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych
gr. 10 cm mechanicznie - obok czynnego pasa jezdni
(131-230 poj)  z wywozem gruzu

m2 5.000

4 KNNR 6 0801-
02 z.o.2.7.
9902-03 

Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mecha-
nicznie - obok czynnego pasa jezdni (131-230 poj) z wy-
wozem gruzu

m2 5.000

5 KNNR 6 0801-
02 z.o.2.7.
9902-03 

Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mecha-
nicznie - obok czynnego pasa jezdni (131-230 poj) z wy-
wozem gruzu

m2 5.000

6 KNNR 6 0806-
02 z.o.2.7.
9902-03 

Rozebranie krawężników betonowych na podsypce ce-
mentowo-piaskowej - obok czynnego pasa jezdni (131-
230 poj)

m 3.000

7 KNNR 6 0803-
04 z.o.2.7.
9902-03 

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej
regularnej na podsypce cementowo-piaskowej - obok
czynnego pasa jezdni (131-230 poj)

m2 20.000

8 KNNR 1 0305-
02 z.o.2.10.1.
9901-03 

Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze
skarpami o szerokości dna do 1,5 m w gruncie kat. III -
strefa niebezpieczna obok jezdni (131-230 poj./h)

m3 25.610

9 KNR 13-12
1001-01

Podsypka z piasku m3 1.000

10 KNNR 4 1308-
03

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200
mm

m 13.300

11 KNNR 4 1413-
01

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm
w gotowym wykopie o głębokości 1,46m

stud. 1.000

12 KNNR 4 1427-
02

Przejście przez ściany komór tulejami stalowymi "PS"
przy grubości ściany 20 cm - otwór o śr. 260 mm - włą-
czenie do istniejącej studni w ulicy

szt. 1.000

13 KNNR 1 0214-
03

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, pun-
ktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z
zagęszczeniem mechanicznym zagęszczarkami (gru-
bość warstwy w stanie luźnym 40 cm) - kat. gruntu I-II

m3 18.008

14 KNNR 6 0502-
03 z.o.2.7.
9902-03 

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin
piaskiem - obok czynnego pasa jezdni (131-230 poj)

m2 20.000

15 KNNR 6 0403-
04 z.o.2.7.
9902-03 

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm
z wykonaniem ław betonowych na podsypce
cementowo-piaskowej - obok czynnego pasa jezdni
(131-230 poj)

m 3.000

16 KNNR 6 0113-
03 z.o.2.6.
9901-02
z.o.2.7. 9902-03

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o gru-
bości po zagęszczeniu 30 cm - roboty na
poszerzeniach,przekopach lub pasach węższych niż 2.5
m - obok czynnego pasa jezdni (131-230 poj)

m2 8.000

17 KNNR 6 0308-
03 z.o.2.7.
9902-03 

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as-
faltowych o grubości 6 cm (warstwa wiążąca) - obok
czynnego pasa jezdni (131-230 poj)

m2 8.000

18 KNNR 6 0309-
02 z.o.2.7.
9902-03 

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as-
faltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa
ścieralna) - obok czynnego pasa jezdni (131-230 poj)

m2 8.000
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