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Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
KOSZTORYS:

D.01.00.00  ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE1

kmRoboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w 
terenie równinnym.

KNNR 1 0111-
01

D.01.01.01

1
d.1

Ochędzyn 2017r.

od km 0+000,00 do km 0+938,89

0,94km938,89 / 1000

0,94RAZEM

kpl.Pomiar geodezyjny powykonawczyKalkulacja
własna

D.01.01.01

2
d.1

Ochędzyn 2017r.

1,00kpl.1

1,00RAZEM

mCięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10cmKNR AT-03
0101-02

D.01.02.04

3
d.1

Ochędzyn 2017r.

km 0+938,89

5,00m5,0

5,00RAZEM

m2Rozebranie nawierzchni z mieszaniny tłucznia gr. do 10cm 
mechanicznie z przeznaczeniem do powtórnego wbudowania

KNNR 6 0802-
02

D.01.02.04

4
d.1

Ochędzyn 2017r.

2 415,00m2230,0 * 3,5 * 3

2 415,00RAZEM

m2Rozebranie podbudowy z żużla i kruszywa łamanego gr. 15cm 
mechanicznie z przeznaczeniem do powtórnego wbudowania

KNNR 6 0802-
02

D.01.02.04

5
d.1

Ochędzyn 2017r.

350,00m270,0 * 5,0

350,00RAZEM

mRozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce 
piaskowej

KNNR 6 0806-
08

D.01.02.04

6
d.1

Ochędzyn 2017r.

10,00m2 * 5,0

10,00RAZEM

m2Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce 
cementowo-piaskowej

KNNR 6 0803-
05

D.01.02.04

7
d.1

Ochędzyn 2017r.

10,00m210,0

10,00RAZEM

m2Reprofilowanie i zagęszczenie nawierzchni z tłucznia gr. 15cm 
mechanicznie

KNNR 6 0802-
02

D.01.02.04

8
d.1

Ochędzyn 2017r.

150,00m230,0 * 5,0 <Przed sklepem>

150,00RAZEM

m3Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i 
wyładowaniu samochodem samowyładowczym na składowisko 
Wykonawcy wraz z kosztami transportu i składowania

KNR 4-04 1103-
04

D.01.02.04

9
d.1

Ochędzyn 2017r.
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RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.

Cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10cm

0,08m3poz.3 * 0,1 * 0,15

Rozebranie nawierzchni z mieszaniny tłucznia gr. do 10cm
mechanicznie z przeznaczeniem do powtórnego wbudowania

241,50m3poz.4 * 0,10

Rozebranie podbudowy z żużla i kruszywa łamanego gr. 15cm
mechanicznie z przeznaczeniem do powtórnego wbudowania

52,50m3poz.5 * 0,15

Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30cm na podsypce
piaskowej

0,24m3poz.6 * 0,08 * 0,30

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce
cementowo-piaskowej

1,30m3poz.7 * (0,08 + 0,05)

295,62RAZEM

szt.Karczowanie pni o śr. 150cm koparką podsiębierną w gruntach kat.III-
IV o normalnej wilgotności

KNNR 1 0104-
18

D.01.02.04

10
d.1

Ochędzyn 2017r.

1,00szt.1

1,00RAZEM
D.02.00.00  ROBOTY  ZIEMNE2

m3Roboty ziemne wykonywane mechanicznie i ręcznie z transportem 
urobku na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami transportu i 
składowania

KNNR 1 0201-
02

D.02.01.01

11
d.2

Ochędzyn 2017r.

Droga

1 196,81m3poz.16 * 0,35

Pobocze

130,34m3868,9 * 0,15

Krawężnik

15,66m387,0 * 0,4 * 0,45

1 342,81RAZEM

m3Nasypy wraz z zagęszczeniem z kruszyw naturalnych niespoistych 
zagęszczalnych dowiezionych

KNNR 11 0501-
05

D.02.01.01

12
d.2

Ochędzyn 2017r.

Droga

170,97m3poz.16 * 0,05

170,97RAZEM
D.04.00.00  PODBUDOWY3

m2Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w 
gruncie rodzimym pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni drogi

KNNR 6 0103-
03

D.04.01.01

13
d.3

Ochędzyn 2017r.

3 419,45m2poz.16

3 419,45RAZEM

m2Oczyszczenie mechaniczne i ręczne nawierzchni drogowychKNNR 6 1005-
04

D.04.03.01

14
d.3

Ochędzyn 2017r.

Oczyszczenie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm wraz z
pielęgnacją, po zagęszczeniu gr. 23cm - droga

3 419,45m2poz.16

3 419,45RAZEM
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m2Skropienie asfaltem nawierzchni drogowychKNNR 6 1005-

07
D.04.03.01

15
d.3

Ochędzyn 2017r.

Skropienie podbudowy z KŁSM gr. 23cm

3 419,45m2poz.16

3 419,45RAZEM

m2Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5mm gr. 23cm
Krotność = 1,54

KNNR 6 0113-
01

D.04.04.02

16
d.3

Ochędzyn 2017r.

Droga

2 950,00m22950,0

Schodkowanie warstw konstrukcyjnych

469,45m22 * 938,89 * 0,25

3 419,45RAZEM
D.05.00.00  NAWIERZCHNIE4

m2Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych typu 
AC 8S 50/70 o grubości 5cm (warstwa ścieralna)
Krotność = 1,25

KNNR 6 0309-
02

D.05.03.05a

17
d.4

Ochędzyn 2017r.

Droga

2 920,00m22920,0

2 920,00RAZEM
D.06.00.00  ROBOTY  WYKOŃCZENIOWE5

m2Nawierzchnia poboczy z kruszywa 0/31,5mm gr. 15cmKNNR 6 0112-
06

D.06.03.01

18
d.5

Ochędzyn 2017r.

Strona Prawa - szerokość 0,50m

434,45m20,5 * (938,89 - 70,00)

Strona Lewa - szerokość 0,50m

434,45m20,5 * (938,89 - 70,00)

868,90RAZEM

m2Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego za projektowanym 
poboczem

KNNR 1 0501-
01

D.06.03.01

19
d.5

Ochędzyn 2017r.

Strona Lewa/Prawa szer. 1,0m

1 877,78m2938,89 * 1,0 * 2

1 877,78RAZEM
D.07.00.00  URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO6

kpl.Oznakowanie, utrzymanie i rozbiórka oznakowania robót.Kalkulacja
własna

D.07.10.01

20
d.6

Ochędzyn 2017r.

Tymczasowa organizacja ruchu: ustawienie, utrzymanie, likwidacja wraz
z kosztem wykonania projektu i uzyskaniem jego zatwierdzenia;
doprowadzenie dróg objazdowych i terenu przyległego do stanu
pierwotnego

1,00kpl.1

1,00RAZEM

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.100.12  Nr seryjny: 2464  Użytkownik: PRI Kępno ZUP-K
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D.08.00.00   ELEMENTY ULIC7

mKrawężniki betonowe najazdowe 15x22cm z wykonaniem ław 
betonowych C12/15 gr. 15cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 
gr. 5cm

KNNR 6 0403-
03

D.08.01.01

21
d.7

Ochędzyn 2017r.

Strona Prawa

20,00m20,0

Strona Lewa

67,00m67,0

87,00RAZEM

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.100.12  Nr seryjny: 2464  Użytkownik: PRI Kępno ZUP-K
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Obmiar
	Dział:D.01.00.00  ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.
	Ochędzyn 2017r.
	
	od km 0+000,00 do km 0+938,89
	938,89 / 1000


	Pozycja: Pomiar geodezyjny powykonawczy
	Ochędzyn 2017r.
	
	1

	Pozycja: Cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10cm
	Ochędzyn 2017r.
	
	km 0+938,89
	5,0

	Pozycja: Rozebranie nawierzchni z mieszaniny tłucznia gr. do 10cm mechanicznie z przeznaczeniem do powtórnego wbudowania
	Ochędzyn 2017r.
	
	230,0 * 3,5 * 3

	Pozycja: Rozebranie podbudowy z żużla i kruszywa łamanego gr. 15cm mechanicznie z przeznaczeniem do powtórnego wbudowania
	Ochędzyn 2017r.
	
	70,0 * 5,0

	Pozycja: Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej
	Ochędzyn 2017r.
	
	2 * 5,0

	Pozycja: Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej
	Ochędzyn 2017r.
	
	10,0

	Pozycja: Reprofilowanie i zagęszczenie nawierzchni z tłucznia gr. 15cm mechanicznie
	Ochędzyn 2017r.
	
	30,0 * 5,0 

	Pozycja: Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami transportu i składowania
	Ochędzyn 2017r.
	
	Cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10cm
	poz.3 * 0,1 * 0,15
	Rozebranie nawierzchni z mieszaniny tłucznia gr. do 10cm mechanicznie z przeznaczeniem do powtórnego wbudowania
	poz.4 * 0,10
	Rozebranie podbudowy z żużla i kruszywa łamanego gr. 15cm mechanicznie z przeznaczeniem do powtórnego wbudowania
	poz.5 * 0,15
	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30cm na podsypce piaskowej
	poz.6 * 0,08 * 0,30
	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej
	poz.7 * (0,08 + 0,05)

	Pozycja: Karczowanie pni o śr. 150cm koparką podsiębierną w gruntach kat.III-IV o normalnej wilgotności
	Ochędzyn 2017r.
	
	1


	Dział:D.02.00.00  ROBOTY  ZIEMNE
	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane mechanicznie i ręcznie z transportem urobku na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami transportu i składowania
	
	Ochędzyn 2017r.
	Droga
	poz.16 * 0,35
	Pobocze
	868,9 * 0,15
	Krawężnik
	87,0 * 0,4 * 0,45

	Pozycja: Nasypy wraz z zagęszczeniem z kruszyw naturalnych niespoistych zagęszczalnych dowiezionych
	Ochędzyn 2017r.
	
	Droga
	poz.16 * 0,05


	Dział:D.04.00.00  PODBUDOWY
	Pozycja: Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie rodzimym pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni drogi
	Ochędzyn 2017r.
	
	poz.16

	Pozycja: Oczyszczenie mechaniczne i ręczne nawierzchni drogowych
	Ochędzyn 2017r.
	
	Oczyszczenie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm wraz z pielęgnacją, po zagęszczeniu gr. 23cm - droga
	poz.16

	Pozycja: Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych
	Ochędzyn 2017r.
	
	Skropienie podbudowy z KŁSM gr. 23cm
	poz.16

	Pozycja: Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5mm gr. 23cm
Krotność = 1,54
	
	Ochędzyn 2017r.
	Droga
	2950,0
	Schodkowanie warstw konstrukcyjnych
	2 * 938,89 * 0,25


	Dział:D.05.00.00  NAWIERZCHNIE
	Pozycja: Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych typu AC 8S 50/70 o grubości 5cm (warstwa ścieralna)
Krotność = 1,25
	
	Ochędzyn 2017r.
	Droga
	2920,0


	Dział:D.06.00.00  ROBOTY  WYKOŃCZENIOWE
	Pozycja: Nawierzchnia poboczy z kruszywa 0/31,5mm gr. 15cm
	Ochędzyn 2017r.
	
	Strona Prawa - szerokość 0,50m
	0,5 * (938,89 - 70,00)
	Strona Lewa - szerokość 0,50m

	Pozycja: Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego za projektowanym poboczem
	Ochędzyn 2017r.
	
	Strona Lewa/Prawa szer. 1,0m
	938,89 * 1,0 * 2


	Dział:D.07.00.00  URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO
	Pozycja: Oznakowanie, utrzymanie i rozbiórka oznakowania robót.
	Ochędzyn 2017r.
	
	Tymczasowa organizacja ruchu: ustawienie, utrzymanie, likwidacja wraz z kosztem wykonania projektu i uzyskaniem jego zatwierdzenia; doprowadzenie dróg objazdowych i terenu przyległego do stanu pierwotnego
	1


	Dział:D.08.00.00   ELEMENTY ULIC
	Pozycja: Krawężniki betonowe najazdowe 15x22cm z wykonaniem ław betonowych C12/15 gr. 15cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm
	Ochędzyn 2017r.
	
	Strona Prawa
	20,0
	Strona Lewa
	67,0





