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NORMA 3

PSP Bikówek

Lp.
Podstawa
1 KNNR 1 011202
2 KNNR 6 080502
3 KNNR 6 080206
4 KNNR 6 080506
5 KNNR 6 080305

KOSZTORYS

Opis
Jedn.obm.
Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziem- ha
nych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych
Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych gr. m2
15 cm JOMB (3,0x1,0m) o spoinach wypełnionych piaskiem
Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie m2

Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach
m2
50x50x7 cm na podsypce piaskowej
Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej bruko- m2
wej na podsypce piaskowej na chodnikach - ze złożeniem
do ponownego wbudowania
6 KNNR 6 0806- Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm m
07
na podsypce piaskowej
7 KNR 2-31 0813- Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsy- m
03
pce cem.piaskowej - przy krawędzi jezdni
8 KNR AT-03
Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych m
0101-02
na gł. 6-10 cm - jezdnia przy krawężniku
9 KNR 4-04 1103- Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym m3
04
zaladowaniu i wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km - do zagospodarowania we własnym
zakresie
10 KNNR 1 0202- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o m3
04
poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1
km sam.samowyład. , do zgospodarowania we własnym
zakresie - pod chodnik, drogi manewrowe i miejsca oistojowe, ławę krawężnikową i obrzeże
11 KNNR 6 0103- Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mecha- m2
03
nicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - pod chodnik, drogi manewrowe i miejsca postojowe
12 KNNR 6 0104- Mieszanka niezwiązana do warstwy odsączającej 0/22,40 m2
01
o CBR>20% i grubości 10 cm - pod chodnik

Ilość
Cena jedn.
0.06
360.00
33.95
8.55
4.37
5.00
8.00
26.00
60.95

135.81

577.37

121.87

13 KNNR 6 010901
analogia

Podbudowa z mieszanki związanej cementem o klasie wy- m2
trzymałości C5/6 i grubości 10 cm (stabilizacja o Rm=5,
0MPa) - pod chodnik

121.87

14 KNNR 6 010901
analogia

Podbudowa pomocnicza: mieszanka związana cementem m2
o klasie wytrzymałości C5/6 i grubości 10 cm (stabilizacja
o Rm=5,0MPa) - na drogach manewrowych i miejscach postojowych
Podbudowa zasadnicza:mieszanka niezwiązana z kruszy- m2
wem C90/3 o grubości 15cm (kruszywo łamane, sortowane kwarcytowe lub dolomitowe o frakcji 0/31,5mm) - na
drogach manewrowych i miejscach postojowych
Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm, czer- m2
wonej, Holland, na podsypce cementowo-piaskowej gr.
3cm, z wypełnieniem spoin piaskiem
Chodniki z kostki betonowej brukowej gr. 6cm, czerwonej m2
Holland, na podsypce cem.piaskowej gr.3cm - kostka z
rozbiórki
Drogi manewrowe z kostki brukowej betonowej grubości 8 m2
cm, szarej BEHATON, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm, z wypełnieniem spoin piaskiem
Miejsca postojowe z kostki brukowej betonowej BEHAm2
TON grubości 8 cm, grafitowej, na podsypce cementowopiaskowej gr. 3cm, z wypełnieniem spoin piaskiem
Ława pod krawężniki i oporniki, betonowa z oporem z beto-m3
nu C 12/15 (F=0,08m3)
Krawężniki betonowe wystające, obniżone i wtopione o
m
wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej - ograniczenie drogi manewrowej i miejsc postojowych
Ława pod obrzeża z mieszanki związanej cementem o kla- m3
sie wytrzymałości C5/6 (stabilizacja o Rm=5,0MPa) (F=0,
03m3)
Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm, szare, na pod- m
sypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą
cementową - ograniczenie chodnika
Pobocza z kruszywa łamanego, sortowanego, kwarcytowe-m2
go lub dolomitowego o frakcji 0/31,5mm, grubość warstwy
10 cm - szer.0,50m i 1,0m

455.50

15 KNNR 6 011306
16 KNNR 6 050202
17 KNR 2-31 120603
analogia
18 KNNR 6 050203
19 KNNR 6 050203
20 KNR 2-31 040204
21 KNR 2-31 040303
22 KNR 2-31 040204
23 KNNR 6 040405
24 KNNR 6 011305
analogia
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455.50

117.50
4.37
270.50
185.00
14.56
182.00
1.98
66.00
61.50

Wartość

PSP Bikówek

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM
RAZEM
Koszty pośrednie [Kp]
od (R, S) RAZEM
Zysk [Z]
od (R+Kp(R), S+Kp(S)) RAZEM
VAT [V]
od (Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))) RAZEM
OGÓŁEM
Słownie:
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