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Kosztorys

Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilo ści robót

Jedn. Norma Ilosć Cena Wartość jedn.

R M S

Rozdział(Import)
Element
KNNR 1/111/1
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.

1,692 km
robocizna r-g 56 56,00000
słupki drewniane iglaste śr. 70 mm dla dróg i wałów m3 0,11 0,11000
samochód dostawczy m-g 1,5 1,50000
KNNR 1/210/2
Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II

2 424,000 m3
robocizna r-g 0,166 0,16600
koparka 0.25 m3 m-g 0,0397 0,03970
KNNR 1/312/1
Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką balami drewnianymi w gruntach suchych kat.I-IV; wykopy o szer. 1 m i głęb.do 3.0 m

4 248,000 m2
robocizna r-g 0,57 0,5700
bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm kl.III m3 0,00366 0,00366
drewno iglaste, okrągłe nasycone na stemple m3 0,0011 0,00110
klamry ciesielskie kg 0,12 0,12000
Materiały inne (Materiały) % 2
KNNR 1/214/1
Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w 
stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. I-II

2 424,000 m3
robocizna r-g 0,061 0,06100
spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0,0284 0,02840
KNNR 1/218/1
Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podłoża spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. I-II

3 384,000 m2
robocizna r-g 0,056 0,05600
spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0,002 0,00200
KNNR 4/1008/3
Sieci wodociągowe - rurociągi ciśnieniowe z rur PVC łączone na wcisk o śr.zewnętrznej 110 mm

1 692,000 m
robocizna r-g 0,355 0,35500
rury PVC kielichowe ciśnieniowe z uszczelką o śr.zewnętrznej 110
mm m 1,02 1,0200
Materiały inne (Materiały) % 1,5
samochód skrzyniowy m-g 0,0063 0,00630
KNNR 4/1105/3
Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr.100 mm

1,000 kpl.
robocizna r-g 4,67 4,67000
zasuwa żeliwna klinowa kołnierzowa o śr.100 mm szt 1 1,00000
kształtki żeliwne "F" o śr.100 mm szt 2 2,00000
nasuwki żeliwne o śr.100 mm szt 1 1,00000
prostki żeliwne jednokielichowe o śr.100 mm szt 1 1,00000
uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnierzowych o śr.100 
mm szt 2 2,00000
śruby stalowe średniodokładne z nakrętkami i podkładkami M-14 kg 1,57 1,57000
folia aluminiowa kg 1,26 1,26000
obudowy żeliwne do zasuw o śr.100 mm szt 1 1,00000
skrzynki żeliwne do zasuw szt 1 1,00000
Materiały inne (Materiały) % 1,5
samochód dostawczy 0.9 t m-g 0,25 0,25000
KNNR 4/1119/3
Hydranty pożarowe nadziemne o śr. 80 mm

6,000 kpl
robocizna r-g 4,68 4,68000
hydrant żeliwny nadziemny z bocznym wylewem o śr. 80 mm szt 1 1,00000
zwężka żeliwna o śr. 80 mm szt 1 1,00000
zasuwa żeliwna kołnierzowa klinowa owalna o śr. 80 mm szt 1 1,00000
obudowy żeliwne do zasuw o śr. 80 mm szt 1 1,00000
skrzynki uliczne do hydrantów szt 1 1,00000
skrzynki żeliwne do zaworów szt 1 1,00000
kolana żeliwne stopowe kołnierzowe do hydrantów szt 1 1,00000
uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnierzowych o śr. 80 mm szt 5 5,00000
śruby stalowe średniodokładne z nakrętkami i podkładkami M 16 kg 2,04 2,04000
żwir sortowany m3 0,38 0,38000
Materiały inne (Materiały) % 1,5
samochód skrzyniowy m-g 1,05 1,05000
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R M S

KNNR 4/1412/2
Otuliny betonowe kanałów

2,000 m3
robocizna r-g 6,35 6,35000
mieszanka betonowa z kruszywa naturalnego m3 1,05 1,05000
drewno na stemple budowlane okrągłe iglaste korowane m3 0,015 0,01500
deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0,013 0,01300
gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,44 0,44000
drut stalowy okrągły miękki 2-6 mm kg 2,24 2,24000
Materiały inne (Materiały) % 2,5
samochód skrzyniowy m-g 0,03 0,03000
KNNR 4/1606/1
Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o śr. do 110 mm

8,000 200m -1 prób.
robocizna r-g 8,74 8,74000
krawędziaki iglaste obrzynane nasycone kl.II m3 0,025 0,02500
bale iglaste obrzynane nasycane kl.III m3 0,015 0,01500
klamry ciesielskie kg 6,2 6,20000
rury stalowe gwintowane ocynkowane śr.50 mm m 1,5 1,50000
króćce przejściowe żeliwne jednokołnierzowe szt 0,1 0,10000
tuleja z PVC dla luźnych kołnierzy stalowych szt 0,2 0,20000
kołnierze zaślepiające o śr. do 110 mm szt 0,2 0,20000
śruby stalowe średniodokładne z nakrętkami i podkładkami kg 2,7 2,70000
woda z rurociągu m3 3,53 3,53000
Materiały inne (Materiały) % 10
samochód skrzyniowy m-g 3,16 3,16000
KNNR 4/1611/1
Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm

8,000 odc.200m
robocizna r-g 4,09 4,09000
podchloryn sodowy kg 0,5 0,50000
rury stalowe gwintowane ocynkowane śr.50 mm m 1,5 1,50000
woda z rurociągu m3 7,06 7,06000
Materiały inne (Materiały) % 3
samochód dostawczy 0.9 t m-g 1,58 1,58000
KNR 219/134/1
Oznakowanie trasy gazociągu na murze

17,000 kpl.
robocizna r-g 0,61 0,58255
tabliczki do oznakowania gazociągu szt 1 1,00000

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem Element

Podsumowanie rozdziału Razem
Razem

Wartość rozdziału netto:
Podsumowanie kosztorysu Razem

Razem
Wartość kosztorysu netto:


