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Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaspec. techLp.
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

ul. Nowa

od km 0+000,00 do km 0+391,40

0,39km0,3914

0,39RAZEM

kpl.Pomiar geodezyjny powykonawczyKalkulacja
własna

D.01.01.01

2
d.1

ul. Nowa

1,00kpl.1

1,00RAZEM

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

D.01.02.04

3
d.1

Walichnowy

km 0+000,00

15,50m15,50

15,50RAZEM

m2Rozebranie konstrukcji drogi gminnej - nawierzchni z 
kruszywa gr. 10-15cm z przeznaczeniem do powtórnego 
wbudowania

KNNR 6 0801-
02

D.01.02.04

4
d.1

ul. Nowa

1 260,00m21260,0

1 260,00RAZEM

m3
bet.

Rozbiórka drobnych elementów betonowych, ceglanych i 
kamiennych umocnienia istniejacego pasa drogowego

KNNR 3 0403-
01

D.01.02.04

5
d.1

ul. Nowa

0,50m3
bet.

0,50

0,96m3
bet.

40 * 0,08 * 0,3

1,46RAZEM

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

6
d.1

ul. Nowa

Rozebranie konstrukcji drogi gminnej - podbudowy z
kruszywa gr. 10-15cm

189,00m3poz.4 * 0,15

Cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10cm

0,23m3poz.3 * 0,1 * 0,15

Rozbiórka drobnych elementów betonowych, ceglanych i
kamiennych umocnienia istniejacego rowu drogowego

1,46m3poz.5

190,69RAZEM
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Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaspec. techLp.
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

7
d.2

ul. Nowa

Wykop pod konstrukcję drogi i pobocza

682,07m3poz.11 * 0,45

78,28m3poz.14 * 0,20

760,35RAZEM
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

8
d.3

ul. Nowa

1 515,70m2poz.11      <droga>

391,40m2poz.14      <pobocze>

1 907,10RAZEM

m2Oczyszczenie mechaniczne i ręczne nawierzchni 
drogowych

KNNR 6 1005-
04

D.05.03.05a

D.05.03.05a9
d.3

ul. Nowa

Oczyszczenie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm
wraz z pielęgnacją, po zagęszczeniu gr. 20cm - droga

1 515,70m2poz.12

1 515,70RAZEM

m2Skropienie asfaltem nawierzchni drogowychKNNR 6 1005-
07

D.05.03.05a

D.05.03.05a10
d.3

ul. Nowa

Skropienie podbudowy z KŁSM gr. 20cm

1 515,70m2poz.12

1 515,70RAZEM

m2Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej cementem 
C1,5/2,0 gr. 15cm

KNNR 6 0111-
01

D.04.05.01

D.04.05.0111
d.3

ul. Nowa

Droga

od km 0+000,00 do km 0+391,40

1 220,00m21220,0

Schodkowanie warstw konstrukcyjnych

195,70m2391,40 * 0,25 * 2

Zjazdy

100,00m2100,0

1 515,70RAZEM

m2Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 
0/31,5mm C90/3 gr. 20cm
Krotność = 1,5

KNNR 6 0113-
01

D.04.04.02

12
d.3

ul. Nowa

Droga

od km 0+000,00 do km 0+391,40

1 220,00m21220,0

Schodkowanie warstw konstrukcyjnych

195,70m2391,40 * 0,25 * 2

Zjazdy

100,00m2100,0

1 515,70RAZEM
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Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaspec. techLp.
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

13
d.4

ul. Nowa

Droga

1 220,00m21220,0

1 220,00RAZEM
D.06.00.00  ROBOTY  WYKOŃCZENIOWE5

m2Nawierzchnia poboczy z kruszywa z recyklingu gr. 15cm
Krotność = 0,75

KNNR 6 0112-
06

D.05.01.01

D.05.01.0114
d.5

ul. Nowa

od km 0+000,00 do km 0+391,40

391,40m2391,40 * 2 * 0,5

391,40RAZEM

m2Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego za 
projektowanym poboczem na szerokości ~ 1,0m

KNNR 1 0501-
01

D.05.01.01

D.05.01.0115
d.5

ul. Nowa

od km 0+000,00 do km 0+391,40

788,80m2394,40 * 2 * 1,0

788,80RAZEM
D.07.00.00  URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO6

szt.Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych - słupki z 
rur stalowych ocynkowanych fi 63,0mm (2”)

KNNR 6 0702-
01

D.07.02.01

D.07.02.0116
d.6

ul. Nowa

D-46

1,00szt.1

D-47

1,00szt.1

2,00RAZEM

szt.Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, 
ostrzegawcze i informacyjne - wielkość małe

KNNR 6 0702-
05

D.07.02.01

D.07.02.0117
d.6

ul. Nowa

D-46

1,00szt.1

D-47

1,00szt.1

2,00RAZEM

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

D.M.00.00.00

D.M.00.00.0
0

18
d.6

ul. Nowa

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
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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.
	ul. Nowa
	
	od km 0+000,00 do km 0+391,40
	0,3914

	Pozycja: Pomiar geodezyjny powykonawczy
	ul. Nowa
	
	1

	Pozycja: Cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10cm
	Walichnowy
	
	km 0+000,00
	15,50

	Pozycja: Rozebranie konstrukcji drogi gminnej - nawierzchni z kruszywa gr. 10-15cm z przeznaczeniem do powtórnego wbudowania
	ul. Nowa
	
	1260,0

	Pozycja: Rozbiórka drobnych elementów betonowych, ceglanych i kamiennych umocnienia istniejacego pasa drogowego
	ul. Nowa
	
	0,50
	40 * 0,08 * 0,3

	Pozycja: Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami transportu i składowania
	
	ul. Nowa
	Rozebranie konstrukcji drogi gminnej - podbudowy z kruszywa gr. 10-15cm
	poz.4 * 0,15
	Cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10cm
	poz.3 * 0,1 * 0,15
	Rozbiórka drobnych elementów betonowych, ceglanych i kamiennych umocnienia istniejacego rowu drogowego
	poz.5


	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
	
	ul. Nowa
	Wykop pod konstrukcję drogi i pobocza
	poz.11 * 0,45
	poz.14 * 0,20


	Dział:D.04.00.00  PODBUDOWY
	Pozycja: Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie rodzimym pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni drogi
	ul. Nowa
	
	poz.11      
	poz.14      

	Pozycja: Oczyszczenie mechaniczne i ręczne nawierzchni drogowych
	ul. Nowa
	
	Oczyszczenie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm wraz z pielęgnacją, po zagęszczeniu gr. 20cm - droga
	poz.12

	Pozycja: Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych
	ul. Nowa
	
	Skropienie podbudowy z KŁSM gr. 20cm
	poz.12

	Pozycja: Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej cementem C1,5/2,0  gr. 15cm
	ul. Nowa
	
	Droga
	od km 0+000,00 do km 0+391,40
	1220,0
	Schodkowanie warstw konstrukcyjnych
	391,40 * 0,25 * 2
	Zjazdy
	100,0

	Pozycja: Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5mm C90/3 gr. 20cm
Krotność = 1,5
	ul. Nowa
	
	Droga
	od km 0+000,00 do km 0+391,40
	1220,0
	Schodkowanie warstw konstrukcyjnych
	391,40 * 0,25 * 2
	Zjazdy
	100,0


	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
	ul. Nowa
	
	Droga
	1220,0


	Dział:D.06.00.00  ROBOTY  WYKOŃCZENIOWE
	Pozycja: Nawierzchnia poboczy z kruszywa z recyklingu gr. 15cm
Krotność = 0,75
	ul. Nowa
	
	od km 0+000,00 do km 0+391,40
	391,40 * 2 * 0,5

	Pozycja: Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego za projektowanym poboczem na szerokości ~ 1,0m
	ul. Nowa
	
	od km 0+000,00 do km 0+391,40
	394,40 * 2 * 1,0


	Dział:D.07.00.00  URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO
	Pozycja: Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych - słupki z rur stalowych ocynkowanych fi 63,0mm (2”)
	ul. Nowa
	
	D-46
	1
	D-47

	Pozycja: Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne - wielkość małe
	ul. Nowa
	
	D-46
	1
	D-47

	Pozycja: Oznakowanie, utrzymanie i rozbiórka oznakowania robót.
	ul. Nowa
	
	Tymczasowa organizacja ruchu: ustawienie, utrzymanie, likwidacja wraz z kosztem wykonania projektu i uzyskaniem jego zatwierdzenia; doprowadzenie dróg objazdowych i terenu przyległego do stanu pierwotnego
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