
Lp. Podstawa Opis Jedn.
przedm.

Ilość Cena jedn. Wartość

1 Przygotowanie terenu pod budowę
1

d.1
KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -
trasa drogi w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją
powykonawczą

km 0.585

2
d.1

KNR 2-01
0103-04

Ścinanie drzew piłą mechaniczną szt. 4.000

3
d.1

KNR 2-01
0109-04

Ręczne ścinanie i karczowanie gęstych krzaków i pod-
szycia wraz z wywozem urobku poza teren budowy

m2 1165.000

4
d.1

KNR 2-01
0105-07

Mechaniczne karczowanie pni szt. 4.000

5
d.1

KNR 2-37
0605-05
wycena indy-
widualna

Rozbiórka mechanicznatorów kolejowych z szynami mo-
cowanymi na wkręty na podkładach drewnianych z wy-
wozem materiału poza teren budowy wraz z oczyszcze-
niem terenu z roślinności

km 0.568

6
d.1

KNR 2-25
0308-02

Ogrodzenia z prefabrykowanych elementów żelbeto-
wych i stalowych- rozebranie wraz z przygotowaniem do
powtórnego wbudowania

m2 30.000

2 Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg
7

d.2
KNNR 6 0101-
03

Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie
kat. II-VI na szerokości poszerzenia i zjazdach bitumicz-
nych. Urobek do wykorzystania na ewntualne nasypy i
obsypanie obrzeży ścieżki rowerowej

m2 690.750

8
d.2

KNNR 6 0111-
04

Stabilizacja gruntu cementem Rm=1,5-2,5 MPa na po-
wierzchni poszerzenia

m2 438.750

9
d.2

KNNR 6 0106-
02

Warstwy odcinające zagęszczane ręcznie o grubości 10
cm na powierzchni zjazdów bitumicznych

m2 252.000

10
d.2

KNNR 6 0113-
02

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20
cm na poszerzeniu i zjazdach bitumicznych

m2 690.750

11
d.2

KNNR 6 1005-
07

Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2 690.750

12
d.2

KNNR 6 0309-
02

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as-
faltowych AC16W 50/70 o grubości 7 cm (warstwa wią-
żąca) - poszerzenie

m2 438.750

13
d.2

KNNR 6 0309-
02

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as-
faltowych AC11W 50/70 o grubości 4 cm (warstwa wią-
żąca) - zjazdy

m2 252.000

14
d.2

KNNR 6 1005-
06

Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bi-
tumicznych

m2 3276.000

15
d.2

KNNR 6 1005-
07

Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2 3276.000

16
d.2

KNNR 6 0309-
02

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as-
faltowych AC11W 50/70 o grubości średnio 100 kg/m2
(śr. 4 cm) - warstwa profilowa na nawierzchni jezdni i
skrzyżowaniu

m2 327.600

17
d.2

KNNR 6 1005-
07

Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2 3469.500

18
d.2

KNR AT-03
0203-01

Warstwa kompozytu z siatki szklano-węglowej wstępnie
powlekanej asfaltem

m2 3217.500

19
d.2

KNNR 6 0309-
02

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as-
faltowych AC11S 50/70 o grubości 5 cm warstwa ście-
ralna

m2 3217.500

20
d.2

KNNR 6 0309-
02

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as-
faltowych AC11S 50/70 o grubości 4 cm (warstwa ście-
ralna) - zjazdy

m2 252.000

21
d.2

KNNR 6 0113-
05
analogia

Umocnione pobocze z kruszywa łamanego stabilizowa-
nego mech. 0/31,5

m2 1015.000

22
d.2

KNR 2-25
0308-01

Ogrodzenia z prefabrykowanych elementów żelbeto-
wych i stalowych- budowa, materiał z rozbiórki

m2 30.000

3 Roboty brukarskie
23

d.3
KNNR 6 0101-
03

Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie
kat. II-VI na powierzchni zjazdów z kostki brukowej beto-
nowej, urobek na obsypanie obrzeży nasyp pod ścieżkę
wraz z zagęszczeniem

m2 209.000

24
d.3

KNNR 6 0101-
01

Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie
kat. II-VI na całej szerokości ścieżki pieszo-rowerowej i
peronach autobusowych wraz z wywozem urobku poza
teren budowy

m2 1461.000

25
d.3

KNNR 6 0106-
02

Warstwy odcinające zagęszczane ręcznie o grubości 10
cm

m2 1670.000

26
d.3

KNNR 6 0113-
02

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20
cm na zjazdach

m2 209.000

27
d.3

KNNR 6 0113-
05

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10
cm

m2 1461.000
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28
d.3

KNNR 6 0309-
02

Nawierzchnie ścieżki pieszo-rowerowej z mieszanek mi-
neralno-bitumicznych asfaltowych AC8S 50/70 o gru-
bości 4 cm (warstwa ścieralna)

m2 1404.000

29
d.3

KNNR 6 0502-
03

Nawierzchnia zjazdów z kostki brukowej betonowej bez-
fazowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piasko-
wej z wypełnieniem spoin piaskiem - kostka koloru czer-
wonego, w obrębie ścieżki pieszo-rowerowej kostka bez-
fazowa

m2 209.000

30
d.3

KNNR 6 0502-
01

Nawierzchnia peronów przystankowych z kostki bruko-
wej betonowej szarej typu Holand grubości 6 cm na pod-
sypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m2 57.000

31
d.3

KNNR 6 0401-
01

Oporniki betonowe o wymiarach 12x25 cm bez ław m 25.000

32
d.3

KNNR 6 0401-
01

Krawężniki betonowe wtopiony o wymiarach 15x22 cm m 75.000

33
d.3

KNNR 6 0401-
01

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm m 36.000

34
d.3

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3 8.840

35
d.3

KNNR 6 0404-
05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem

m 1226.000

36
d.3

KNR 2-31
0402-04

Ława pod obrzeża betonowa z oporem m3 70.495

37
d.3

KNNR 6 1302-
02

Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z
namułu gr. 20 cm wraz z wywiezieniem urobku poza te-
ren budowy

m 1110.000

38
d.3

KNNR 6 0702-
04

Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrze-
gawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2

szt. 6.000

39
d.3

KNNR 6 0702-
04

Pionowe znaki drogowe - znaki aktywne D-6 zasilane so-
larnie

szt. 2.000

40
d.3

KNNR 6 0702-
01

Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych szt. 9.000

41
d.3

KNNR 6 0705-
05

Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową -
linie P-10 i P-17

m2 14.420

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem wartość kosztorysowa robót

Słownie:  
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