
Kosztorys inwestorski

Lp. Podstawa Opis j.m. Ilość Cena jedn. Wartość
KOSZTORYS:

1 KNR 2-01
0202-02
0214-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami
przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w
gruncie kat. III z transportem urobku
samochodami samowyładowczymi na
odległość 5 km

m3 250,00 * 0,50
= 125,000

0,00 0,00

2 KNR 2-31
0103-02

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
gruncie kat. III-IV

m2 250,000 0,00 0,00

3 KNR 2-31
0114-05
0114-06

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa
dolna o grubości po zagęszczeniu 30 cm

m2 250,000 0,00 0,00

4 KNR 2-31
0114-07
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa
górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm

m2 250,000 0,00 0,00

5 KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej z
wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m 72,000 0,00 0,00

6 KNR 2-31
0402-03

Ława pod krawężniki betonowa zwykła m3 5,00 * 0,20 *
0,10 = 0,100

0,00 0,00

7 KNR 2-31
0403-01

Krawężniki betonowe wystające o
wymiarach 15x30 cm na podsypce
piaskowej

m 5,000 0,00 0,00

8 KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o
grubości 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej

m2 50,000 0,00 0,00

9 KNR 2-31
0202-09

Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa
jezdni rozścielana mechanicznie - grubość
po zagęszczeniu 8 cm

m2 200,000 0,00 0,00

10 Opłata za składowanie gruntu t 125,00 * 2,00
= 250,000

0,00 0,00

Kosztorys netto 0,00

VAT 0% 0,00

Kosztorys brutto 0,00

Norma STANDARD  Wersja: 5.12.300.18  Nr seryjny: 5460
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