
Lp.
Pozycja 

KNNR/KNR
Opis elementu rozliczeniowego

Nazwa 

jedn. 

rozlicz.

Ilość

Cena            

jedn.             

netto

Wartość              

netto

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

1.
KNNR 1      

0111-0100

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasy 

dróg w terenie równinnym. 
km 1,365

2.
wycena 

własna
Karczowanie pni szt. 8,0

3.
wycena 

własna

Rozebranie rurowego przepustu betonowego fi 0,40 m i dł. 

7,00 m (przepust na zjeździe na drogę gruntową).
mb 7,00

4.
wycena 

własna

Wykonanie przepustu z rur PEHD fi 40 cm na podbudowie z 

kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 

cm (frakcja kruszywa 0-20 mm), zakończone ściankami 

oporowymi (przepust na zjeździe na drogę gminną o 

nawierzchni gruntowej).

mb 9,00

5.
wycena 

własna

Rozebranie rurowego przepustu betonowego fi 0,40 m  i dł. 

8,00 m (przepust pod drogą gminną)
mb 7,00

6.
wycena 

własna

Wykonanie przepustu pod drogą gminną z rur PEHD fi 60 

cm na podbudowie z kruszywa naturalnego, grubość warstwy 

po zagęszczeniu 20 cm (frakcja kruszywa 0-20 mm), 

zakończone ściankami oporowymi.

mb 9,00

7.
wycena 

własna

Rozebranie rurowego przepustu betonowego fi 0,40 m  i dł. 

11,00 m (przepust pod drogą gminną)
mb 11,00

8.
wycena 

własna

Wykonanie przepustu pod drogą gminną z rur PEHD fi 40 

cm na podbudowie z kruszywa naturalnego, grubość warstwy 

po zagęszczeniu 20 cm (frakcja kruszywa 0-20 mm), 

zakończone ściankami oporowymi.

mb 12,00

9.
wycena 

własna

Rozebranie rurowego przepustu betonowego fi 0,40 m  i dł. 

17,50 m (przepust na włączeniu do drogi gminnej).
mb 17,50

10.
wycena 

własna

Wykonanie przepustu z rur PEHD fi 40 cm na podbudowie z 

kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 

cm (frakcja kruszywa 0-20 mm), zakończone ściankami 

oporowymi (przepust pod zjazdem z drogi gminnej poza 

zakresem bitumicznym).

mb 6,00

11.
wycena 

własna

Przedłużenie istniejącego przepustu betonowego fi 150 cm 

(po obu stronach po 1,00 m)
mb 2,00

12.
wycena 

wøasna
Podczyszczenie rowu przydrożnego. mb 1 340,00    

13.
KSNR 6      

1005-107

Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem (emulsja 

asfaltową) złącza istniejącej nawierzchni z nową.
m

2 6 602,00

14.
KNNR 6 

0108-0200

Wykonanie warstwy wiążącej  z betonu asfaltowego dla 

ruchu KR1 (średnio 75,0 kg/m2).
Mg 495,150

15.
KNNR 6 

0309-0213

Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 3 cm 

dla ruchu KR1
m

2 6 602,00

16.
Wycena 

własna

Doprofilowanie (ścinka zawyżonych lub uzupełnienie ziemią 

urodzajną zaniżonych) poboczy śr. 10 cm wraz z 

zagęszczeniem na szerokości 1,0 m.

m
2 1 720,00

Razem odwodnienie:

              III. Nawierzchnia.

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi gminnej w m. Mszadla Dolna

             I. Prace przygotowawcze.

Razem prace przygotowawcze:

              II. Odwodnienie.

Razem nawierzchnia:

              IV.  Roboty wykończeniowe



17.
KNR 2-01 

0126-0100

Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z 

poboczy o gr. do 10 cm wraz z wywozem.
m

2 505,00

18.
KNNR 6  

0113-0400

Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego na szerokości 1,0 

m, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm.
m

2 505,00

       data

Całkowita suma  (brutto)

........................, ..............................

miejscowość 

(słownie: .......................................................................................................................................... ....../100)

VAT .......................................................................... zł

(słownie: .......................................................................................................................................... ....../100)

wartość robót (brutto) .......................................................................... zł

.........................................
(podpis )

(słownie: .......................................................................................................................................... ....../100)

wartość robót (netto) .......................................................................... zł

Podatek VAT 23%

Razem roboty wykończeniowe:

Ogółem wartość robót (netto):


