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ROBOTY DROGOWE2

m2Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i
chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm

KNR 2-31
0101-01

11
d.2

254,900m2254,90

254,900RAZEM

m2Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV

KNR 2-31
0103-04

12
d.2

8 274,900m28274,90

8 274,900RAZEM

m3Ława pod krawężniki betonowa z oporemKNR 2-31
0402-04

13
d.2

91,197m34559,85 * 0,02

91,197RAZEM

m2Obramowania jezdni lub chodników z kostki kamiennej nieregularnej
o wysokości 8-11 cm na podsypce cementowo-piaskowej

KNR 2-31
0406-07
analogia

14
d.2

456,000m2456

456,000RAZEM

m2Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po
zagęszczeniu 10 cm

KNR 2-31
0114-07
0114-08

15
d.2
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaspec. techPodstawaLp.

KOSZTORYS:

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE1

mRozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowejKNR 2-31
0814-01

1
d.1

4 542,450m4542,45

4 542,450RAZEM

szt.Karczowanie drzew twardych o średnicy pnia 16-20 cmKNR 2-21
0110-06

2
d.1

25,000szt.25

25,000RAZEM

szt.Ścinanie drzew twardych o średnicy pnia 41-65 cmKNR 2-21
0111-09

3
d.1

12,000szt.12

12,000RAZEM

szt.Ścinanie drzew twardych - dodatek za każde dalsze 5 cm średnicy
pnia 80-100 cm
Krotność = 8

KNR 2-21
0111-10

4
d.1

12,000szt.12

12,000RAZEM

szt.Ręczne karczowanie pniKNR 2-01
0106-07

5
d.1

12,000szt.12

12,000RAZEM

m3Wywożenie dłużyc na odległość do 2 kmKNR 2-01
0110-01

6
d.1

18,000m312 * 1,5

18,000RAZEM

mpWywożenie karpiny na odległość do 2 kmKNR 2-01
0110-02

7
d.1

18,000mp12 * 1,5

18,000RAZEM

haRęczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i
podszycia

KNR 2-01
0109-05

8
d.1

2,000ha2,00

2,000RAZEM

sztCięcia pielęgnacyjne w koronach drzew - usuwanie suszu i konarów
bez względu na jego lokalizację i twardość drzewa na wysokości
ponad 10 m średnica ponad 61-80 cm

kalk.
własna

9
d.1

28,000szt28

28,000RAZEM

mpWywożenie gałęzi na odległość do 2 kmKNR 2-01
0110-03

10
d.1

54,600mp54,6

54,600RAZEM



TABLICE INFORMACYJNE5

kplTablice historyczno-edukacyjne wym. 20 x 30 cm
kalk.

własna

26
d.5

9,000kpl9

9,000RAZEM

kplTablica informacyjna 160 x 70 cm
kalk.

własna

27
d.5

1,000kpl1

1,000RAZEM

kplTablica opis drzewostanu 15 x 20 cm28
d.5

15,000kpl15

15,000RAZEM
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 ŹRÓDEŁKO4

sztOdbudowa źródełka
kalk.

własna

25
d.4

1,000szt1

1,000RAZEM

ZIELEŃ3

szt.Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie
płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów;
średnica/głębokość : 1.0/0.7 m

KNR 2-21
0302-07

21
d.3

35,000szt.35

35,000RAZEM

szt.Pielęgnacja drzew liściastych form piennychKNR 2-21
0701-04

22
d.3

34,000szt.34

34,000RAZEM

szt.Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie
płaskim w gruncie kat. IV z całkowitą zaprawą dołów;
średnica/głębokość : 0.5 m

KNR 2-21
0303-05

23
d.3

40,000szt.40

40,000RAZEM

szt.Pielęgnacja krzewów liściastychKNR 2-21
0701-01

24
d.3

12,000szt.12

12,000RAZEM

Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaspec. techPodstawaLp.

254,900m2254,90

254,900RAZEM

m2Nawierzchnia grysu granitowego 0-5 mm- chodnik rozścielany
ręcznie - grubość po zagęszczeniu 4 cm

KNR 2-31
0202-05
analogia

16
d.2

4 068,100m24068,10

4 068,100RAZEM

m2Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno
podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji
0,5 kg/m2

KNR AT-03
0202-02

17
d.2

4 206,800m24206,80

4 206,800RAZEM

m2Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa
ścieralna o gr. 4 cm; wydajność rozkładarki 200 t/dzień

KNR AT-03
0302-01

18
d.2

4 206,800m24206,80

4 206,800RAZEM

m3Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym
załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na
odległość 1 km

KNR 4-04
1103-04

19
d.2

106,180m355,20 + 50,98

106,180RAZEM

tOpłata za utylizację
kalk.

własna

20
d.2

191,120t191,12

191,120RAZEM
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Przedmiar
	Dział:ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
	Pozycja: Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej
	Obmiar: <edit>4542,45</edit>
	RAZEM: <edit>4€542,450</edit>


	Pozycja: Karczowanie drzew twardych o średnicy pnia 16-20 cm
	Obmiar: <edit>25</edit>
	RAZEM: <edit>25,000</edit>


	Pozycja: Ścinanie drzew twardych o średnicy pnia 41-65 cm
	Obmiar: <edit>12</edit>
	RAZEM: <edit>12,000</edit>


	Pozycja: Ścinanie drzew twardych - dodatek za każde dalsze 5 cm średnicy pnia 80-100 cm�Krotność = 8
	Obmiar: <edit>12</edit>
	RAZEM: <edit>12,000</edit>


	Pozycja: Ręczne karczowanie pni
	Obmiar: <edit>12</edit>
	RAZEM: <edit>12,000</edit>


	Pozycja: Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km
	Obmiar: <edit>12 * 1,5</edit>
	RAZEM: <edit>18,000</edit>


	Pozycja: Wywożenie karpiny na odległość do 2 km
	Obmiar: <edit>12 * 1,5</edit>
	RAZEM: <edit>18,000</edit>


	Pozycja: Ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia
	Obmiar: <edit>2,00</edit>
	RAZEM: <edit>2,000</edit>


	Pozycja: Cięcia pielęgnacyjne w koronach drzew - usuwanie suszu i konarów bez względu na jego lokalizację i twardość drzewa na wysokości ponad 10 m średnica ponad 61-80 cm
	Obmiar: <edit>28</edit>
	RAZEM: <edit>28,000</edit>


	Pozycja: Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km
	Obmiar: <edit>54,6</edit>
	RAZEM: <edit>54,600</edit>



	Dział:ROBOTY DROGOWE
	Pozycja: Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm
	Obmiar: <edit>254,90</edit>
	RAZEM: <edit>254,900</edit>


	Pozycja: Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
	Obmiar: <edit>8274,90</edit>
	RAZEM: <edit>8€274,900</edit>


	Pozycja: Ława pod krawężniki betonowa z oporem
	Obmiar: <edit>4559,85 * 0,02</edit>
	RAZEM: <edit>91,197</edit>


	Pozycja: Obramowania jezdni lub chodników z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 8-11 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	Obmiar: <edit>456</edit>
	RAZEM: <edit>456,000</edit>


	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm
	Obmiar: <edit>254,90</edit>
	RAZEM: <edit>254,900</edit>


	Pozycja: Nawierzchnia grysu granitowego 0-5 mm- chodnik rozścielany ręcznie - grubość po zagęszczeniu 4 cm
	Obmiar: <edit>4068,10 </edit>
	RAZEM: <edit>4€068,100</edit>


	Pozycja: Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2
	Obmiar: <edit>4206,80 </edit>
	RAZEM: <edit>4€206,800</edit>


	Pozycja: Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna o gr. 4 cm; wydajność rozkładarki 200 t/dzień
	Obmiar: <edit>4206,80 </edit>
	RAZEM: <edit>4€206,800</edit>


	Pozycja: Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km
	Obmiar: <edit>55,20 + 50,98</edit>
	RAZEM: <edit>106,180</edit>


	Pozycja: Opłata za utylizację
	Obmiar: <edit>191,12</edit>
	RAZEM: <edit>191,120</edit>



	Dział:ZIELEŃ
	Pozycja: Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 1.0/0.7 m
	Obmiar: <edit>35</edit>
	RAZEM: <edit>35,000</edit>


	Pozycja: Pielęgnacja drzew liściastych form piennych
	Obmiar: <edit>34</edit>
	RAZEM: <edit>34,000</edit>


	Pozycja: Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. IV z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m
	Obmiar: <edit>40</edit>
	RAZEM: <edit>40,000</edit>


	Pozycja: Pielęgnacja krzewów liściastych
	Obmiar: <edit>12</edit>
	RAZEM: <edit>12,000</edit>



	Dział: ŹRÓDEŁKO
	Pozycja: Odbudowa źródełka
	Obmiar: <edit>1</edit>
	RAZEM: <edit>1,000</edit>



	Dział:TABLICE INFORMACYJNE
	Pozycja: Tablice historyczno-edukacyjne wym. 20 x 30 cm
	Obmiar: <edit>9</edit>
	RAZEM: <edit>9,000</edit>


	Pozycja: Tablica informacyjna 160 x 70 cm
	Obmiar: <edit>1</edit>
	RAZEM: <edit>1,000</edit>


	Pozycja: Tablica opis drzewostanu 15 x 20 cm
	Obmiar: <edit>15</edit>
	RAZEM: <edit>15,000</edit>






