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remont chodników KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1KNNR 1 0202-

04
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o
poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1
km sam.samowyład., do zagospodarowania we własnym
zakresie - wyk. koryta pod chodnik i zjazdy

m3 20.00

2KNNR 6 0103-
01

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie
w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzch-
ni

m2 300.00

3KNNR 6 0112-
05

Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10
cm - pod chodnik

m2 100.00

4KNNR 6 0105-
04

Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mechanicz-
nie o gr.5 cm - pod chodnik

m2 100.00

5KNNR 6 0109-
01

Podbudowy betonowe gr.10 cm pielęgnowane piaskiem i
wodą z betonu B-10 - pod zjazdy

m2 50.00

6KNNR 6 0109-
01
analogia

Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w betonia-
rce o Rm=5,0MPa, grub. warstwy 10cm, pielęgnowane pia-
skiem i wodą  - pod chodnik

m2 150.00

7KNNR 6 0806-
02

Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cemen-
towo-piaskowej

m 80.00

8KNR 2-31 0402-
04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem z betonu B-15 (
F=0,07m3) 

m3 6.00

9KNR 2-31 0403-
03

Krawężniki betonowe wystające i obniżone o wym. 15x30
cm na podsypce cem.piaskowej -  krawężnik z rozbiórki

m 30.00

10KNR 2-31 0403-
03

Krawężniki betonowe wystające i obniżone o wym. 15x30
cm na podsypce cem.piaskowej  - nowy krawężnik

m 30.00

11KNR 2-31 0403-
04

Krawężniki betonowe wystające o wym. 20x30 cm na pod-
sypce cem.piaskowej - krawężnik z rozbiórki

m 10.00

12KNR 2-31 0403-
04

Krawężniki betonowe wystające o wym. 20x30 cm na pod-
sypce cem.piaskowej - nowy krawężnik

m 10.00

13KNNR 6 0806-
08

Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm
na podsypce piaskowej

m 80.00

14KNNR 6 0404-
05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm, szare,  na pod-
sypce  cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą
cementową - ograniczenie chodnika  -  obrzeża z rozbiórki

m 30.00

15KNNR 6 0404-
05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm, szare,  na pod-
sypce  cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą
cementową - ograniczenie chodnika - nowe obrzeża

m 50.00

16KNNR 6 0806-
07

Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm
na podsypce piaskowej

m 70.00

17KNNR 6 0404-
01
analogia

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce ce-
mentowo - piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cemen-
tową  - ograniczenia chodnika  - obrzeża z rozbiórki

m 30.00

18KNNR 6 0404-
01
analogia

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce ce-
mentowo - piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cemen-
tową  - ograniczenia chodnika - nowe obrzeża

m 40.00

19KNNR 6 0805-
01

Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych gr.
12-14 cm o spoinach wypełnionych piaskiem

m2 40.00

20KNNR 6 1105-
03

Remonty cząstkowe nawierzchni z płyt drogowych betono-
wych sześciokątnych lub kwadratowych grubości 12 -
14cm ze spoinami wypełnionymi piaskiem  - płyty z rozbiór-
ki

m2 25.00

21KNNR 6 0307-
05

Nawierzchnie z płyt drogowych betonowych (bloczków be-
tonowych) grubości 14 cm, spoiny wypełnione piaskiem -
nowe bloczki

m2 15.00

22KNNR 6 0805-
05

Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach
35x35x5 cm na podsypce piaskowej

m2 100.00

23KNNR 6 1106-
01

Remonty cząstkowe chodników z płyt betonowych o wym.
35x35x5 na podsypce piaskowej ze spoinami wypełniony-
mi piaskiem  - płyty z rozbiórki

m2 70.00

24KNNR 6 1106-
01  +  KNNR 6
0503-01
analogia

Remonty cząstkowe chodników z płyt betonowych o wy-
miarach 35x35x5 cm na posypce piaskowej, spoiny wypeł-
nione piaskiem  - nowe płyty o wym. 35x35x5 cm

m2 30.00

25KNNR 6 0805-
06

Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach
50x50x7 cm na podsypce piaskowej

m2 100.00

26KNNR 6 1106-
06

Remonty cząstkowe chodników z płyt betonowych o wym.
50x50x7 na podsypce piaskowej ze spoinami wypełniony-
mi piaskiem  - płyty z rozbiórki

m2 80.00

27KNNR 6 1106-
06  + KNNR 6
0503-06
analogia

Remonty cząstkowe chodników z płyt betonowych o wy-
miarach 50x50x7 cm na posypce piaskowej, spoiny wypeł-
nione piaskiem  -  nowe płyty o wym.50x50x7 cm

m2 20.00

28KNNR 6 0803-
07
analogia

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej bruko-
wej na podsypce piaskowej - ze złożeniem do ponownego
wbudowania

m2 300.00

29KNR 2-31 1206-
03
analogia

Remont cząstkowy chodników z kostki betonowej bruko-
wej gr. 6cm, na podsypce cem.piaskowej gr.5cm - kostka
z rozbiórki

m2 250.00
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remont chodników KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilo ść Cena jedn. Warto ść
30KNR 2-31

1206-03  +
KNNR 6 0502-
02
analogia

Remont cząstkowy chodników z kostki brukowej betono-
wej na podsypce cementowo-piaskowej gr.5cm z wypełnie-
niem spoin piaskiem  - nowa kostka gr.6cm, kolorowa

m2 80.00

31KNNR 6 0502-
02

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm, kolo-
rowej, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm, z wype-
łnieniem spoin piaskiem

m2 200.00

32KNNR 6 0502-
03

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, kolo-
rowej,  na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm, z wy-
pełnieniem spoin piaskiem

m2 150.00

33KNNR 6 0503-
04

Ułożenie płyt betonowych o wymiarach 40x40x6,5 cm, ko-
lor żółty, antypoślizgowych na posypce cementowo-piasko-
wej gr. 3cm - 2 rzędy o szer. 0,80m na całej szerokości
przejścia 4,0m

m2 12.00

34KNNR 6 0502-
03

Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, koloro-
wej,  na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm, z wypeł-
nieniem spoin piaskiem

m2 50.00

35KNR 2-31 1406-
03

Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych ceg-
łą kanalizacyjną i betonem B-15

szt. 5.00

36KNR 2-31 1406-
04

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągo-
wych i gazowych betonem B-15

szt. 10.00

37KNR 2-31 1406-
05

Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicz-
nych betonem B-15

szt. 5.00

38KNR 2-31 1406-
02

Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicz-
nych cegłą kanalizacyjną i betonem B-15

szt. 3.00

39KNR 4-04 1103-
04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym
zaladowaniu i wyladowaniu samochodem samowyladow-
czym na odleg. 1 km - do zagospodarowania we własnym
zakresie

m3 20.00

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

od (R, S)  RAZEM

Zysk [Z]

od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))  RAZEM

VAT [V]

od (Σ(R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S)))  RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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