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Kosztorys B14 - zagospodarowanie terenu -aktualizacja 25.11.2019PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Komunikacja  zieleń

1.1 Krawężniki, ścieki i obrzeża 
1

d.1.1
KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem z betonu C 12/15 (B-15) m3

(poz.2+poz.3)*0,067 m3 19,711
RAZEM 19,711

2
d.1.1

KNR 2-31
0403-03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-
piaskowej

m

64,4+22,1+23,6+30,9+37,0+29,1+2*1,8 m 210,700
RAZEM 210,700

3
d.1.1

KNR 2-31
0403-05

Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-
piaskowej - analogia

m

19,9+4,1+7,6+4,0+8,1+22,0+7,7+10,1 m 83,500
RAZEM 83,500

4
d.1.1

KNR 2-31
0402-04

Ława pod obrzeża betonowa z oporem z betonu C 8/10 (B-10) m3

poz.5*0,03 m3 5,667
RAZEM 5,667

5
d.1.1

KNR 2-31
0407-03

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem
spoin piaskiem

m

16,2*2  <chodnik> m 32,400
48,5+108,0  <opaska> m 156,500

RAZEM 188,900
1.2 Chodniki

6
d.1.2

KNR   2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie
kat. I-IV głębokości 20 cm

m2

55,6 m2 55,600
RAZEM 55,600

7
d.1.2

KNR 2-31
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie
kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości - dalszy 1 cm
Krotność = 0,2

m2

poz.6 m2 55,600
RAZEM 55,600

8
d.1.2

KNR 2-31
0114-07
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 - warstwa górna o grubości po zagęsz-
czeniu 10 cm

m2

poz.6 m2 55,600
RAZEM 55,600

9
d.1.2

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej grubość 8 cm na podsypce z
miału kamiennego gr. 3 cm - analogia

m2

poz.6 m2 55,600
RAZEM 55,600

1.3 Opaska
10

d.1.3
KNR   2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie
kat. I-IV głębokości 20 cm

m2

poz.13 m2 62,600
RAZEM 62,600

11
d.1.3

KNR 2-31
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie
kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości - potrącenie 1 cm
Krotność = 0,2

m2

-poz.10 m2 -62,600
RAZEM -62,600

12
d.1.3

KNR 2-31
0104-07

Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej w korycie lub na ca-
łej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm

m2

poz.10 m2 62,600
RAZEM 62,600

13
d.1.3

KNR 2-31
0511-01

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce piaskowej m2

0,4*156,5 m2 62,600
RAZEM 62,600

1.4 Jezdnia i miejsca postojowe
14

d.1.4
KNR   2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie
kat. I-IV głębokości 20 cm

m2

339,1+124,6  <jezdnia> m2 463,700
48,1  <zjazd do garażu> m2 48,100
A  (suma częściowa) ---------------

m2 511,800
22,9+35,3+45,4  <miejsca postojowe> m2 103,600

RAZEM 615,400
15

d.1.4
KNR 2-31
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie
kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości - dalsze 21 cm
Krotność = 4,2

m2

poz.14 m2 615,400
RAZEM 615,400
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16

d.1.4
KNR 2-31
0109-03
0109-04

Stabilizacja podłoża gruntocementem z dowozu o Rm=2,5 MPa - grubość warstwy
po zagęszczeniu 15 cm - analogia

m2

poz.14 m2 615,400
RAZEM 615,400

17
d.1.4

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 - warstwa górna o grubości po zagęsz-
czeniu 8 cm

m2

poz.14 m2 615,400
RAZEM 615,400

18
d.1.4

KNR 2-31
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm gruboś-
ci po zagęszczeniu - dalsze 7 cm
Krotność = 7

m2

poz.14 m2 615,400
RAZEM 615,400

19
d.1.4

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej grubość 8 cm na podsypce z
miału kamiennego gr. 3 cm - analogia

m2

511,8  <jezdnia + zjazd do garażu> m2 511,800
RAZEM 511,800

20
d.1.4

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej czerwonej grubość 8 cm na podsypce z
miału kamiennego gr. 3 cm - analogia

m2

103,6  <miejsca postojowe> m2 103,600
RAZEM 103,600

1.5 Trawnik 
21

d.1.5
KNR 2-21
0218-03

Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie płaskim (humus z dowozu) -
gr. 10 cm

m3

poz.23*0,10 m3 44,694
RAZEM 44,694

22
d.1.5

Dostawa Dostawa ziemi urodzajnej m3

poz.21+0 m3 44,694
RAZEM 44,694

23
d.1.5

KNR 2-21
0408-01

Wykonanie trawników trawą z rolki na terenie płaskim bez nawożenia - analogia m2

127,5-41,4*0,4+25,0+101,3+170,7+39,0 m2 446,940
RAZEM 446,940

1.6 Odwóz ziemi z koryt 
24

d.1.6
KNR 2-01
0212-03

Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio
zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładow-
czymi na odl.do 1 km - odwóz ziemi

m3

poz.6*0,21  <chodnik> m3 11,676
poz.10*0,19  <opaska> m3 11,894
poz.14*0,41  <jezdnia + MP> m3 252,314

RAZEM 275,884
1.7 Ściana oporowa z gazonów
25

d.1.7
KNR 2-31
0402-04

Ława pod gazony betonowa z oporem z betonu C 12/15 (B-15) m3

(41,4+2*7,8)*0,50*0,15 m3 4,275
RAZEM 4,275

26
d.1.7

Kalkulacja in-
dywidualna

Montaż gazonów betonowych prostokątnych 60x40x25 cm koloru czerwonego szt

69*6  <murek wzdłuż drogi> szt 414,000
2*(13*8/2+13)  <wjazd do garażu> szt 130,000

RAZEM 544,000
27

d.1.7
KNR 2-31
0402-04

Wypełnienie wnętrza gazonów mieszanką betonową C 8/10 (B-10) m3

poz.26*0,46*0,26*0,25 m3 16,266
RAZEM 16,266

28
d.1.7

KNR 4-01
0603-06

Izolacje pionowe ściany z gazonów folią kubełkową na lepiku - analogia m2

poz.26*0,60*0,25 m2 81,600
RAZEM 81,600

29
d.1.7

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowa-
ne - zbrojenie gazonów z prętów f 12 mm

t

544*0,25*2*0,888*0,001 t 0,242
RAZEM 0,242

2 Odwodnienie
2.1 Roboty ziemne
30

d.2.1
KNR 2-01
0215-04

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.25 m3 na od-
kład w gruncie kat.III - wpusty i studnie - 80% mechanicznie

m3

((2,5+0,6+0,2)*1,5*1,5)*0,8  <w1> m3 5,940
((1,8+0,6+0,2)*1,5*1,5)*0,8  <w2> m3 4,680
((1,3+0,2+0,2)*2,2*2,2)*0,8  <D1> m3 6,582
((2,0+0,2+0,2)*2,2*2,2)*0,8  <D2> m3 9,293

RAZEM 26,495
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31

d.2.1
KNR 2-01
0317-02

Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV
z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 1.5 m - szero-
kość 0.8-1.5 m

m3

poz.30/0,8*0,2 m3 6,624
RAZEM 6,624

32
d.2.1

KNR 2-01
0217-04

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład
w gruncie kat.III - 80% wykopy mechaniczne

m3

((0,80+1,95)*0,5+0,2)*11,7*1,0*0,8  <odwodnienie liniowe - D2> m3 14,742
((1,95+1,25)*0,50+0,2)*27,0*1,0*0,8  <D2-D1> m3 38,880
((2,48+1,25)*0,5+0,2)*1,4*1,0*0,8  <w1-D1> m3 2,313
((1,95+1,75)*0,5+0,2)*23,4*1,0*0,8  <D1-Di> m3 38,376
((2,3+1,95)*0,5+0,2)*3,1*1,0*0,8  <bud.B14-D2> m3 5,766
((2,3+1,25)*0,5+0,2)*4,8*1,0*0,8  <bud.B14-D1> m3 7,584

RAZEM 107,661
33

d.2.1
KNR 2-01
0317-05

Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV
z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 3 m - szero-
kość 0.8-1.5 m - 20% wykopy ręczne

m3

poz.32/0,8*0,2 m3 26,915
RAZEM 26,915

34
d.2.1

KNR 2-01
0322-07

Ażurowe umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m wy-
praskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór.(szer.do 1m)

m2

((0,80+1,95)*0,5+0,2)*11,7*2  <odwodnienie liniowe - D2> m2 36,855
((1,95+1,25)*0,50+0,2)*27,0*2  <D2-D1> m2 97,200
((2,48+1,25)*0,5+0,2)*1,4*2  <w1-D1> m2 5,782
((1,95+1,75)*0,5+0,2)*23,4*2  <D1-Di> m2 95,940
((2,3+1,95)*0,5+0,2)*3,1*2  <bud.B14-D2> m2 14,415
((2,3+1,25)*0,5+0,2)*4,8*2  <bud.B14-D1> m2 18,960
wpusty i studnie
(2,5+0,6+0,2)*1,5*2  <w1> m2 9,900
(1,8+0,6+0,2)*1,5*2  <w2> m2 7,800
(1,3+0,2+0,2)*2,2*2  <D1> m2 7,480
(2,0+0,2+0,2)*2,2*2  <D2> m2 10,560

RAZEM 304,892
35

d.2.1
KNR 2-18
0501-03

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich (piasek) o grubości 20 cm m2

(11,7+27,0+1,4+23,4+3,1+4,8)*1,0  <rurociągi> m2 71,400
A  (suma częściowa) ---------------

m2 71,400
2*1,5*1,5+2*2,2*2,2  <wpusty i studnie> m2 14,180
B  (suma częściowa) ---------------

m2 14,180
RAZEM 85,580

36
d.2.1

KNR 2-01
0320-04

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3 m kat.gr.I-
II  - zasypanie wpustów i studni piaskiem z dowozu - analogia

m3

poz.30+poz.31  <wykop> m3 33,119
-poz.35B*0,20  <podłoże> m3 -2,836
-(3,14*0,33*0,33*(3,3+2,6)+3,14*0,72*0,72*(1,9+2,4))  <wpusty i studnie> m3 -9,017
-2*(3,14*0,33*0,33*0,41+3,14*0,72*0,72*0,41)  <konstrukcja nawierzchni> m3 -1,615

RAZEM 19,651
37

d.2.1
KNR 2-01
0320-04

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3 m kat.gr.I-
II - szerokość 0.8-1.5 m - zasypanie rur piaskiem z dowozu do wysokości 20 cm
ponad wierzch rury - analogia

m3

poz.32+poz.33  <wykopy pod rurociągi> m3 134,576
-poz.35A*0,20  <podłoże> m3 -14,280
-3,14*0,08*0,08*(11,7+1,40)  <rury fi 160 mm> m3 -0,263
-3,14*0,10*0,10*(27,0+23,4+3,1+4,8)  <rury fi 200 mm> m3 -1,831
-0,41*1,0*(11,7+27,0+0,7+23,4-2,7+0,3+1,1)  <konstrukcja jezdni> m3 -25,215

RAZEM 92,987
38

d.2.1
Dostawa ma-
teriału

Dopłata za piasek do zasypania wykopów m3

(poz.37+poz.36)*1,23 m3 138,545
RAZEM 138,545

39
d.2.1

KNR 2-01
0212-03

Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio
zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładow-
czymi na odl.do 1 km - odwóz ziemi z wykopów

m3

poz.30+poz.31+poz.32+poz.33 m3 167,695
RAZEM 167,695

2.2 Roboty budowlano-montażowe
40

d.2.2
KNR 2-18
0609-01
analogia

Układanie mieszanki betonowej ręczne w konstrukcjach - ławy fundamentowe dla
korytek odwodnienia liniowego - beton C-20/25

m3

poz.41*0,17 m3 0,595
RAZEM 0,595

41
d.2.2

KNR 2-31
0606-02
analogia

Odwodnienie liniowe z polimerobetonu o szer. nominalnej 20 cm ze studzienką od-
pływową i rusztem żeliwnym klasy C 250 - analogia

m
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3,5 m 3,500

RAZEM 3,500
42

d.2.2
KNR 2-18
0625-02
analogia

Montaz studzienki deszczowej dn 500, z betonu C35/45, z prefabrykowanym
osadnikiem i zamontowanym przejściem PVC dn 200, z płyta odciążającą i pokry-
wą, zamkniety wpustem żeliwnym ulicznym klasy D400, uchylnym, zamykanym na
zatrzaski wraz z koszem na nieczystości długim z uszami - analogiia

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

43
d.2.2

KNR-W 2-18
0513-03
analogia

Montaz studni betonowych dn 1200 mm z betonu B35/45, z kręgiem dennym, pre-
fabrykowaną kinetą, zamontowanymi przejściami szczelnymi dla rur PVC Dn 315 -
500 mm, zamkniete płytą przykrywową, z pierścieniem odciążającym oraz włazem
kanałowym klasy D400 - analogia

stud.

2 stud. 2,000
RAZEM 2,000

44
d.2.2

KNR-W 2-18
0408-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm (rury klasy S z wydluzo-
nym kielichem)

m

11,7+1,4 m 13,100
RAZEM 13,100

45
d.2.2

KNR-W 2-18
0408-03

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm (rury klasy S z wydluzo-
nym kielichem)

m

27,0+23,4+3,1+4,8 m 58,300
RAZEM 58,300

46
d.2.2

niekatalogo-
wa

Inspekcja sieci kamerą TV m

poz.44+poz.45 m 71,400
RAZEM 71,400

47
d.2.2

KNR-W 2-18
0706-02

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm odc. -1
prób.

2 odc. -1
prób.

2,000

RAZEM 2,000
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