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Kosztorys

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu utwardzenia tereny działki przed budynkiem WDK Wola Węgierska.
Utwardzenie zostanie wykonane z kostki betonowej gr. 10 cm na podsypce piaskowo – cementowej. Od  strony północnej zostanie wykonany 
podjazd  a od strony wschodniej od granicy z droga publiczną schody na gruncie.
Od strony drogi publicznej wykonany mur oporowy z palisady betonowej o wymiarach 120 x 18 w kolorze szarym.
Przed wejściem do budynku wykonane zostaną dwa podesty z kostki betonowej gr. 6 cm. Poziom góry podestu 5 cm poniżej poziomu 
posadzki parteru budynku. Wysokość podestu 15 cm od poziomu  terenu utwardzonego kostką.
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Kosztorys

Kalkulacja uproszczona

Nr
<-NR->

Podstawa ceny
jednostkowej

<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

Kosztorys Kosztorys
1 Element Roboty rozbiórkowe

1.1 KNR 401/212/2 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości ponad 15˙cm m3 11,473

2 Element Roboty ziemne

2.1 KNR 201/215/2 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 
0,15˙m3, grunt kategorii III m3 51,891

2.2 KNR 201/217/2 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 
0,15˙m3, grunt kategorii III m3 13,650

3 Element Roboty brukarskie

3.1 KNR 231/103/2 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ręcznie, 
grunt kategorii III-IV m2 104,370

3.2 KNR 231/114/1 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 
20˙cm m2 104,370

3.3 KNR 231/104/1 Warstwy odsączające, w korycie i na poszerzeniach, zagęszczenie ręczne, grubość 
warstwy po zagęszczeniu˙10˙cm m2 104,370

3.4 KNR 231/104/2 Warstwy odsączające, w korycie i na poszerzeniach, zagęszczenie ręczne, dodatek za 
każdy 1˙cm zagęszczenia m2 104,370

3.5 KNR 231/114/3 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 
8˙cm m2 104,370

3.6 KNR 231/114/4 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm 
grubości m2 104,370

3.7 KNR 231/401/2 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 20x20˙cm, grunt kategorii III-IV m 63,400

3.8 KNR 231/407/5 Analogia. Obrzeża betonowe,palisada  18 x 120 cm  na podsypce cementowo-piaskowej
z wypełnieniem spoin zaprawą cementową m 22,000

3.9 KNR 231/407/3 Obrzeża betonowe, 30x8˙cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem, 
schody na gruncie. m 42,100

3.10 KNR 231/511/2 
(2)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6˙cm, na podsypce 
cementowo-piaskowej, kostka kolorowa m2 84,770


