
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004, Nr. 130, poz. 1389),- ceny jednostkowe obliczone na podstawie nośników cenowych obowiązujących w regionie Małopolskim w III kwartale 2019 roku- przedmiar robót sporządzony obmiaru z natury.Kosztorys sporządzono metodą kalkulacji uproszczonej, a ceny jednostkowe przyjęto na podstawie nośników cenotwórczych dla robót inzynieryjncyh obowiązujących w Regionie Małopolkim w III  kwartale 2019 roku.Ceny jednostkowe ustalono na podstawie aktualnych nośników cenotwórczych dla robót drogowych występujących w III kwartale 2019 roku w Regionie Małopolskimuzyskane od dostawców hurtowych z terenu Małopolskilokalne panujące na terenie powiatu myślenickiegoPrzed przystąpienie do wykonywania robót należy sporządzić projekt organizacji ruchu.W czasie wykonywania robót ziemnych należy zachowac ostrożność ze względu na istniejące uzbrojenie terenu (siec gazowa, wodociągowa, kanalizacyjna, teletechniczna)Roboty budowlano - montażowe przedmiotowej inwestycji należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót (STWiORB)  oraz z zachowaniem przepisów BHP (Plan BiOZ sporządzonego przez kierownika budowy).Teren budowy należy zagospodarować zgodnie ze sporządzonym przez kierownika budowy Planem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się znaki towarowe poprzez wskazanie nazw produktów (materiałów) należy przez to rozumieć możliwość zastosowania materiałów „równoważnych”, tzn. o porównywalnych parametrach techniczno – jakościowych, czyli nie gorszych (zgodnie z art. 29 ustawy dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych z (tekst jednolity z 2007r. Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm).Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy, wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne do opisanych przez Zamawiającego, jest on obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego. W przypadku, gdy zastosowanie materiałów równoważnych wymagać będzie zmiany dokumentacji projektowej, koszty przeprojektowania poniesie WykonawcaGeodezyjna obsługa projektowanego 298/1000remontu/modernizacji drogi wewnętrznej Kędzierzynka - Siciny (tyczenie, inwentaryzacja)cięcie krawędzi nawierzchni asflatowejna włączeniu za mostem3,0na zakończeniu odcinka przy drodze 22,0powiatowejoscięcie na przełomach25+2*1,50frezowanie nawierzchni asfaltowej na 24*2,50grub. średnią 4,0 cm na połączeniu z drogą powiatową w km 0+000UWAGA - ścier z rozbiórki jest własnością Zamawiającego. W zakresie zamówienia jest transport frezki na plac skłądowy oddalony do 20 kmlikwidacja przełomów na dług. 25mb25*1,2w miejscu likwidacji przełomów25*1,20wywiezienie gruzu z robiórki na odległośc25,0*1,20*(0,06+0,30)do 3 km25,0*1,20*(0,06+0,30)w km 0+00 - 0+1902*0,40*190-0,40*(7,4+5,6)w km 0+190 - 0+2982*0,40*298-50*0,40j.w.365,20mechaniczne roboty ziemne (95%) z odwozem gruntu w gruntach kat. I-II (50%):STRONA LEWA - rowy(10+58+27)*0,20*95%*50%PRAWA STRONA - rowy(72+5+96+40)*0,20*95%*50%mechaniczne roboty ziemne (95%) z odwozem gruntu w gruntach kat. III-IV (50%):STRONA LEWA(10+58+27)*0,20*95%*50%PRAWA STRONA(72+5+96+40)*0,20*95%*50%ręczne roboty ziemne (5%) z odwozem wgruntach kat. I-II (50%): m3STRONA LEWA(10+58+27)*0,20*5%*50%PRAWA STRONA(72+5+96+40)*0,20*5%*50%ręczne roboty ziemne (5%)  z odwozem -1,55w gruntach kat. III-IV (50%): pzredmiar j.w.wywóz urobku z czyszczenia rowów29,27*2+1,55*2podbudowa na likwidacji przełomów z 25*1,20kruszywa  łamanego; grub. warstwy 20cmlikwidacja przełomów25*1,20warstwa wyrównawcza z betonu 25*1,20asfaltowego AC 11W 50/70dodatek za transport masy asfaltowej z 30*0,0995*1,50dodatkowej odleglości 15 kmw km 0+000 - 0+190 (od mostu w 190*3,0kierunku remizy OSPzjazd prawostronny(7,4+5,0)/2*2,0w km 0+190 - 0+272(272-190)*3,0w km 0+272 - 0+284(4,90+3,0)/2*12,0w km 0+284 - 0+298(22+4,9)/2*(18,4+22,0)/2*90%w km 0+000 - 0+190 (od mostu w 190*3,0kierunku remizy OSPzjazd prawostronny(7,4+5,0)/2*2,0w km 0+190 - 0+272(272-190)*3,0w km 0+272 - 0+284(4,90+3,0)/2*12,0w km 0+284 - 0+298(22+4,9)/2*(18,4+22,0)/2*90%w km 0+000 - 0+190 (od mostu w 190*3,0kierunku remizy OSPw km 0+190 - 0+272(272-190)*3,0w km 0+272 - 0+284(4,90+3,0)/2*12,0w km 0+284 - 0+298(22+4,9)/2*(18,4+22,0)/2*90%w km 0+000 - 0+190 (od mostu w 190*3,0kierunku remizy OSPzjazd prawostronny(7,4+5,0)/2*2,0w km 0+190 - 0+272(272-190)*3,0w km 0+272 - 0+284(4,90+3,0)/2*12,0w km 0+284 - 0+298(22+4,9)/2*(18,4+22,0)/2*90%transport masy bitumicznej z wytwórni 1120,32*0,0995mas do miejsca wbudowaniawartwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8S 50/70w km 0+000 - 0+190 (od mostu w 190*3,0kierunku remizy OSPzjazd prawostronny(7,4+5,0)/2*2,0w km 0+190 - 0+272(272-190)*3,0w km 0+272 - 0+284(4,90+3,0)/2*12,0w km 0+284 - 0+298(22+4,9)/2*(18,4+22,0)/2*90%transport masy bitumicznej z wytwórni 1120,32*0,102mas do miejsca wbudowaniapobocza obustronne z kruszyw łamanych2*190*0,30-(7,40+5,6)*0,30o szer. 30cmw km 0+190 - 0+272(272-190)*2*0,30-50*0,30w km 0+272 - 0+28412,0*0,30*2w km 0+284 - 0+298(18,4+22,0)*0,30

Data opracowania: Autor opracowania:

2019-10-09 Krzysztof Kaczmarczyk, podinspektor w Referacie 
Inwestycji UGiM Dobczyce

......................

Przedmiar robót

Modernizacja drogi wewnętrznej Kędzierzynka - Siciny w km 0+000 - 0+298

Obiekt lub rodzaj robót: Droga wewnętrzna Kędzierzynka - przysiółek Siciny / ROBOTY DROGOWE

Lokalizacja: Działka ewidencyjna nr: 429 w miejscowości Kędzierzynka, Gm. Dobczyce

Kod CPV: 45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45233142-6  Roboty w zakresie naprawy dróg

Inwestor: GMINA DOBCZYCE
32-410 Dobczyce
Ul. Rynek 26
tel. (12) 372-17-00
faks. (12) 271-29-93
www.dobczyce.pl

Wykonawca: Wykonawca zostanie wyłoniony w postępowaniu przetargowym zgodnie z ustawą Prawo zamówień 
publicznych

Jednostka opracowująca kosztorys: Urząd Gminy i Miasta Dobczyce
Referat Inwestycji 
Ul. Rynek 26
32-410 Dobczyce
tel. (12) 37-21-700
fax: (12) 2712-993
e-mail: ugim@dobczyce.pl
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Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Przedmiotem opracowania jest kosztorys inwestorski "Modernizacja drogi wewnętrznej Kędzierzynka - przysiółek Siciny w km 0+000 - 
0+298", który wykonany został zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określenia 
metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego...." (Dz. U. Nr 130 poz. 1389).

Założenia wyjściowe do kosztorysowania

Zakres robót obejmuje:
- obsługę geodezyjną;
- mechaniczne roboty ziemne związane z korytowaniem pod likwidację przełomów oraz oczyszczeniem rowów;
- wykonanie dolnej warstwy podbudowy kruszywem łamanym o grub. warstwy 20cm (na przełomach);
- wykonanie górnej warstwy podbudowy kruszywem łamanym o grub. warstwy 15 cm (na przełomach);
- oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno istn. nawierzchni bitumicznej;
- wykonanie warstwy profilowej z masy mineralno – bitumicznej grysowej o grub. śr. 4 cm po zagęszczeniu wraz z ułożeniem siatki 
szklano-węglowej fabrycznie powlekanej asfaltem,
- wykonanie warstwy ścieralnej z masy mineralno – bitumicznej o strukturze zamkniętej grub. śr. 4 cm po zagęszczeniu,
- wykonanie poboczy oraz zjazdów z kruszywa łamanego o frakcji 4-31mm o grub. warstwy 8-10 cm.
Zakres robót został uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego.

1. Podstawa opracowania
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie
funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004, Nr. 130, poz. 1389),
- ceny jednostkowe obliczone na podstawie nośników cenowych obowiązujących w regionie Małopolskim w III kwartale 2019 roku
- przedmiar robót sporządzony obmiaru z natury.

2. Metoda sporządzenia kosztorysu
Kosztorys sporządzono metodą kalkulacji uproszczonej, a ceny jednostkowe przyjęto na podstawie nośników cenotwórczych dla robót
inzynieryjncyh obowiązujących w Regionie Małopolkim w III  kwartale 2019 roku.

3. Dane składników cenowych
a) Źródła ustalenia cen jednostkowych robót

Ceny jednostkowe ustalono na podstawie aktualnych nośników cenotwórczych dla robót drogowych występujących w III kwartale 2019 roku
w Regionie Małopolskim

b) Źródła cen czynników produkcji
- Ceny materiałów

uzyskane od dostawców hurtowych z terenu Małopolski
- Ceny sprzętu

lokalne panujące na terenie powiatu myślenickiego

4. Dane dotyczące robót przygotowawczych
Przed przystąpienie do wykonywania robót należy sporządzić projekt organizacji ruchu.

5. Dane dotyczące robót ziemnych
W czasie wykonywania robót ziemnych należy zachowac ostrożność ze względu na istniejące uzbrojenie terenu (siec gazowa, wodociągowa,
kanalizacyjna, teletechniczna)

6. Dane dotyczące robót ogólnobudowlanych
Roboty budowlano - montażowe przedmiotowej inwestycji należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robót (STWiORB)  oraz z zachowaniem przepisów BHP (Plan BiOZ sporządzonego przez kierownika budowy).

7. Dane dotyczące zagospodarowania placu budowy
Teren budowy należy zagospodarować zgodnie ze sporządzonym przez kierownika budowy Planem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.

8. Inne ustalenia
Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się znaki towarowe poprzez wskazanie nazw produktów (materiałów) należy przez to
rozumieć możliwość zastosowania materiałów „równoważnych”, tzn. o porównywalnych parametrach techniczno – jakościowych, czyli nie
gorszych (zgodnie z art. 29 ustawy dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych z (tekst jednolity z 2007r. Dz. U. Nr 223, poz.
1655 z późn. zm).
Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy, wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne do opisanych przez Zamawiającego, jest on
obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego. W przypadku, gdy
zastosowanie materiałów równoważnych wymagać będzie zmiany dokumentacji projektowej, koszty przeprojektowania poniesie Wykonawca

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Założenia wyjściowe do kosztorysowania są zgodne ze „Środowiskowymi metodami kosztorysowania robót budowlanych ....” i zostały 
uzgodnione z Inwestorem.
Kosztorys należy rozpatrywać łącznie z projektem budowlanym.
Wszelkie zmiany będące odstępstwami od projektu budowlanego wymagają zgody projektanta.
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Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

Kosztorys Modernizacja drogi wewnętrznej Kędzierzynka - 
Siciny w km 0+000 - 0+298

1 Element Roboty przygotowawcze

1 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg 
w terenie równinnym km 0,30

Wyliczenie ilości robót:

Geodezyjna obsługa projektowanego 298/1000

remontu/modernizacji drogi wewnętrznej

Kędzierzynka - Siciny (tyczenie,

inwentaryzacja) 0,30

RAZEM: 0,30

Robocizna razem r-g 56 16,80000

Materiały

Słupki drewniane iglaste Fi˙70˙mm m3 0,11 0,03300
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 1,5 0,45000
2 Element Roboty rozbiórkowe

2 KNNR 5/721/1 Cięcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, 
głębokość 5˙cm m 53,00

Wyliczenie ilości robót:

cięcie krawędzi nawierzchni asflatowej

na włączeniu za mostem 3,0 3,00

na zakończeniu odcinka przy drodze 22,0

powiatowej 22,00

oscięcie na przełomach 25+2*1,50 28,00

RAZEM: 53,00

Robocizna razem r-g 0,0395 2,09350

Materiały

Woda m3 0,008 0,42400
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
Sprzęt

Piła spalinowa do cięcia nawierzchni 11kW (1) m-g 0,0628 3,32840
Środek transportowy (1) m-g 0,0094 0,49820

3 SEK 601/103/4 
(2)

Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno przy użyciu 
frezarki "Wirtgen˙W1000C" z odwiezieniem kory asfaltowej na 
place składowe, frezowanie na głębokości 4˙cm, samochód 
10,0-15,0˙t: UWAGA - ścier z rozbiórki jest własnością 
Zamawiającego m2 60,00

Wyliczenie ilości robót:

frezowanie nawierzchni asfaltowej na 24*2,50

grub. średnią 4,0 cm na połączeniu z

drogą powiatową w km 0+000 60,00

UWAGA - ścier z rozbiórki jest

własnością Zamawiającego. W zakresie

zamówienia jest transport frezki na plac

skłądowy oddalony do 20 km

RAZEM: 60,00

Robocizna razem r-g 0,0116 0,69600

Sprzęt

Frezarka drogowa WIRTGEN W 500 79 kW (107 KM) (1) m-g 0,0174 1,04400
Samochód samowyładowczy 10-15˙t (1) m-g 0,0252 1,51200

4 KNNR 6/802/4 Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubość 
4˙cm, mechanicznie: Analogia - grub. 6cm
Krotność=1,50 m2 30,00

Wyliczenie ilości robót:

likwidacja przełomów na dług. 25mb 25*1,2 30,00

RAZEM: 30,00

Robocizna razem r-g 0,283 12,73500

Sprzęt

Sprężarka powietrzna przewoźna spalinowa 4-5˙m3/min (1) m-g 0,089 4,00500
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Nr
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<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->
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Norma
<-NORMA->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

5 KNNR 6/801/2 Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubość 15˙cm, 
mechanicznie: Analogia - grub. 30cm
Krotność=2,0 m2 30,00

Wyliczenie ilości robót:

w miejscu likwidacji przełomów 25*1,20 30,00

RAZEM: 30,00

Robocizna razem r-g 0,203 12,18000

Sprzęt

Spycharka gąsienicowa 74˙kW (100˙KM) (1) m-g 0,0079 0,47400
Zrywarka przyczepna m-g 0,0079 0,47400

6 KNR 404/1103/4 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym 
załadowaniu i wyładowaniu, transport samochodem 
samowyładowczym na odległość 1 km m3 10,80

Wyliczenie ilości robót:

wywiezienie gruzu z robiórki na odległośc 25,0*1,20*(0,06+0,30)

do 3 km 10,80

RAZEM: 10,80

Sprzęt

Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 0,177 1,91160
7 KNR 404/1103/5 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym 

załadowaniu i wyładowaniu, nakłądy uzupełniające na każdy 
dalszy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km transportu
Krotność=2,0 m3 10,80

Wyliczenie ilości robót:

25,0*1,20*(0,06+0,30) 10,80

RAZEM: 10,80

Sprzęt

Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 0,037 0,79920
3 Element Roboty ziemne

8 KNR 231/1402/5
(1)

Ścinanie poboczy mechanicznie, grubości do 10˙cm, nakłady 
podstawowe m2 365,20

Wyliczenie ilości robót:

w km 0+00 - 0+190 2*0,40*190-0,40*(7,4+5,6) 146,80

w km 0+190 - 0+298 2*0,40*298-50*0,40 218,40

RAZEM: 365,20

Robocizna razem r-g 0,0206 7,52312

Sprzęt

Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 0,0214 7,81528
Samojezdna ścinarka poboczy 59 kW (80 KM) (1) m-g 0,0196 7,15792

9 KNR 231/1402/5
(2)

Ścinanie poboczy mechanicznie, grubości do 10˙cm, dodatek za 
każde dalsze rozpoczęte 0,5˙km transportu ponad 1˙km
Krotność=2,50 m2 365,20

Wyliczenie ilości robót:

j.w. 365,20 365,20

RAZEM: 365,20

Sprzęt

Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 0,0009 0,82170
10 KNNR 1/202/5 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na 
odległość do 1˙km, koparka 0,40˙m3, kategoria gruntu I-II m3 29,27

Wyliczenie ilości robót:

mechaniczne roboty ziemne (95%) z

odwozem gruntu w gruntach kat. I-II

(50%):

STRONA LEWA - rowy (10+58+27)*0,20*95%*50% 9,03

PRAWA STRONA - rowy (72+5+96+40)*0,20*95%*50% 20,24

RAZEM: 29,27

Robocizna razem r-g 0,146 4,27342

Sprzęt

Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gąsienicowym 0.40˙m3 
(1) m-g 0,0523 1,53082
Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 0,201 5,88327
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11 KNNR 1/202/6 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z 
transportem urobku samochodami samowyładowczymi na 
odległość do 1˙km, koparka 0,40 m3, kategoria  gruntu III-IV m3 29,27

Wyliczenie ilości robót:

mechaniczne roboty ziemne (95%) z

odwozem gruntu w gruntach kat. III-IV

(50%):

STRONA LEWA (10+58+27)*0,20*95%*50% 9,03

PRAWA STRONA (72+5+96+40)*0,20*95%*50% 20,24

RAZEM: 29,27

Robocizna razem r-g 0,188 5,50276

Sprzęt

Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gąsienicowym 0.40˙m3 
(1) m-g 0,0672 1,96694
Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 0,209 6,11743

12 KNNR 1/301/1 
(1)

Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość 1 km,
kategoria gruntu I-II m3 1,55

Wyliczenie ilości robót:

ręczne roboty ziemne (5%) z odwozem w

gruntach kat. I-II (50%): m3

STRONA LEWA (10+58+27)*0,20*5%*50% 0,48

PRAWA STRONA (72+5+96+40)*0,20*5%*50% 1,07

RAZEM: 1,55

Robocizna razem r-g 1,3 2,01500

Sprzęt

Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 0,23 0,35650
13 KNNR 1/301/2 

(1)
Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość 1 km,
kategoria gruntu III m3 1,55

Wyliczenie ilości robót:

ręczne roboty ziemne (5%)  z odwozem - 1,55

w gruntach kat. III-IV (50%): pzredmiar

j.w. 1,55

RAZEM: 1,55

Robocizna razem r-g 2 3,10000

Sprzęt

Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 0,34 0,52700
14 KNNR 1/208/2 

(2)
Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km
odległości transportu ponad 1 km samochodami 
samowyładowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria  
gruntu I-IV, samochód 5-10˙t
Krotność=4,0 m3 61,64

Wyliczenie ilości robót:

wywóz urobku z czyszczenia rowów 29,27*2+1,55*2 61,64

RAZEM: 61,64

Sprzęt

Samochód samowyładowczy 5-10˙t (1) m-g 0,021 5,17776
4 Element Likwidacja przełomów

15 KNNR 6/113/2 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po 
zagęszczeniu 20˙cm - Analogia: mieszanka niezwiązana o 
CBR>25% (warstwa mrozopchronna) - grub. warstwy 20cm m2 30,00

Wyliczenie ilości robót:

podbudowa na likwidacji przełomów z 25*1,20

kruszywa  łamanego; grub. warstwy

20cm 30,00

RAZEM: 30,00

Robocizna razem r-g 0,031 0,93000

Materiały

Tłuczeń kamienny do nawierzchni drogowych, łamany sortowany 
0-63mm t 0,424 12,72000
Woda przemysłowa m3 0,02 0,60000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,2
Sprzęt

Równiarka samojezdna 74 kW (100˙KM) (1) m-g 0,0037 0,11100
Walec statyczny samojezdny 4-6˙t (1) m-g 0,0452 1,35600
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Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

16 KNNR 6/113/5 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po 
zagęszczeniu 10˙cm: Analogia - górna warstwa podbudowy 
zasadniczej z mieszanki niezwiązanej C 90/3 na poszrzeniu 
jezdni grub. warstwy 15cm: krotność 1,50
Krotność=1,50 m2 30,00

Wyliczenie ilości robót:

likwidacja przełomów 25*1,20 30,00

RAZEM: 30,00

Robocizna razem r-g 0,0261 1,17450

Materiały

Miał kamienny łamany (kruszyny) 0-4.0 mm t 0,0143 0,64350
Tłuczeń kamienny niesortowany t 0,212 9,54000
Woda przemysłowa m3 0,01 0,45000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,2
Sprzęt

Równiarka samojezdna 74 kW (100˙KM) (1) m-g 0,0029 0,13050
Walec statyczny samojezdny 4-6˙t (1) m-g 0,0282 1,26900

17 KNNR 6/308/1 
(2)

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa 
wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4˙cm, 
masa grysowa, samochód 5-10˙t: warstwa wyrównawcza z AC 
11W50/70 grub. 6 cm
Krotność=1,50 m2 30,00

Wyliczenie ilości robót:

warstwa wyrównawcza z betonu 25*1,20

asfaltowego AC 11W 50/70 30,00

RAZEM: 30,00

Robocizna razem r-g 0,0312 1,40400

Materiały

Masa mineralno-asfaltowa: beton asflatowy AC 11 W 50/70 t 0,0995 4,47750
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,2
Sprzęt

Rozkładarka mas bitumicznych 3,50 m (2) m-g 0,0068 0,30600
Samochód samowyładowczy 5-10˙t (1) m-g 0,0171 0,76950
Walec statyczny samojezdny 10 t (1) m-g 0,0068 0,30600
Walec statyczny samojezdny ogumiony 10 t (1) m-g 0,0068 0,30600

18 KNNR 6/308/7 
(2)

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa 
wiążąca), dodatek za dalszy 1˙km przewozu ponad 5˙km, 
samochód 5-10˙t (1)
Krotność=15,0 t 4,48

Wyliczenie ilości robót:

dodatek za transport masy asfaltowej z 30*0,0995*1,50

dodatkowej odleglości 15 km 4,48

RAZEM: 4,48

Sprzęt

Samochód samowyładowczy 5-10˙t (1) m-g 0,01 0,67200
5 Element Nawierzchnia asfaltowa

19 KNNR 6/1005/6 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, 
nawierzchnia z bitumu m2 1 120,32

Wyliczenie ilości robót:

w km 0+000 - 0+190 (od mostu w 190*3,0

kierunku remizy OSP 570,00

zjazd prawostronny (7,4+5,0)/2*2,0 12,40

w km 0+190 - 0+272 (272-190)*3,0 246,00

w km 0+272 - 0+284 (4,90+3,0)/2*12,0 47,40

w km 0+284 - 0+298 (22+4,9)/2*(18,4+22,0)/2*90% 244,52

RAZEM: 1 120,32

Robocizna razem r-g 0,0058 6,49786

Materiały

Woda przemysłowa m3 0,008 8,96256
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,2
Sprzęt

Ciągnik kołowy 37 kW (50 KM) (1) m-g 0,0017 1,90454
Szczotka mechaniczna (bez ciągnika) 700-800mm m-g 0,0017 1,90454
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Norma
<-NORMA->
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Cena jedn.
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Wartość
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20 AT 3/202/2 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na 
zimno, podbudowa lub nawierzchnia betonowa/bitumiczna, 
zużycie emulsji min 0,55˙kg/m2: emulsja kationowa 
modyfikowana szybkorozpadowa m2 1 120,32

Wyliczenie ilości robót:

w km 0+000 - 0+190 (od mostu w 190*3,0

kierunku remizy OSP 570,00

zjazd prawostronny (7,4+5,0)/2*2,0 12,40

w km 0+190 - 0+272 (272-190)*3,0 246,00

w km 0+272 - 0+284 (4,90+3,0)/2*12,0 47,40

w km 0+284 - 0+298 (22+4,9)/2*(18,4+22,0)/2*90% 244,52

RAZEM: 1 120,32

Robocizna razem r-g 0,002 2,24064

Materiały

Emulsja asfaltowa drogowa kationowa szybkorozpadowa kg 0,55 616,17600
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
Sprzęt

Skrapiarka do bitumu samochodowa samojezdna 5000 dm3 (2) m-g 0,001 1,12032
Szczotka mechaniczna na podwoziu ciągnika kołowego 37˙kW 
(50˙KM) (1) m-g 0,0015 1,68048

21 AT 3/203/1 Warstwa przeciwspękaniowa pod warstwy bitumiczne: siatka 
szklano-węglowa fabrycznie powlekana asfaltem o następujących
parametrach: 
- wytrzymałość na rozciąganie: kierunek wzdłużny i kierunek 
poprzeczny powyżej powyżej 100 kN/m;
- wydłużenie względne przy obciążeniu:  kierunek wzdłużny i 
kierunek poprzeczny: poniżej  3 % m2 1 107,92

Wyliczenie ilości robót:

w km 0+000 - 0+190 (od mostu w 190*3,0

kierunku remizy OSP 570,00

w km 0+190 - 0+272 (272-190)*3,0 246,00

w km 0+272 - 0+284 (4,90+3,0)/2*12,0 47,40

w km 0+284 - 0+298 (22+4,9)/2*(18,4+22,0)/2*90% 244,52

RAZEM: 1 107,92

Robocizna razem r-g 0,05 55,39600

Materiały

Włóknina szklano-węglowa fabrycznie nasączona asfaltem m2 1,075 1 191,0140
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,017 18,83464
22 KNNR 6/308/1 

(2)
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa 
wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4˙cm, 
masa grysowa, samochód 5-10˙t: warstwa 
wiążąco-wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70 m2 1 120,32

Wyliczenie ilości robót:

w km 0+000 - 0+190 (od mostu w 190*3,0

kierunku remizy OSP 570,00

zjazd prawostronny (7,4+5,0)/2*2,0 12,40

w km 0+190 - 0+272 (272-190)*3,0 246,00

w km 0+272 - 0+284 (4,90+3,0)/2*12,0 47,40

w km 0+284 - 0+298 (22+4,9)/2*(18,4+22,0)/2*90% 244,52

RAZEM: 1 120,32

Robocizna razem r-g 0,0312 34,95398

Materiały

Masa mineralno-asfaltowa: beton asflatowy AC 11 W 50/70 t 0,0995 111,47184
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,2
Sprzęt

Rozkładarka mas bitumicznych 3,50 m (2) m-g 0,0068 7,61818
Samochód samowyładowczy 5-10˙t (1) m-g 0,0171 19,15747
Walec statyczny samojezdny 10 t (1) m-g 0,0068 7,61818
Walec statyczny samojezdny ogumiony 10 t (1) m-g 0,0068 7,61818
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23 KNNR 6/308/7 
(2)

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa 
wiążąca), dodatek za dalszy 1˙km przewozu ponad 5˙km, 
samochód 5-10˙t (1)
Krotność=15,0 t 111,47

Wyliczenie ilości robót:

transport masy bitumicznej z wytwórni 1120,32*0,0995

mas do miejsca wbudowania 111,47

RAZEM: 111,47

Sprzęt

Samochód samowyładowczy 5-10˙t (1) m-g 0,01 16,72050
24 KNNR 6/309/2 

(2)
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa 
ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4˙cm,
masa grysowa, samochód 5-10˙t: warstwa ścieralna grub. 4cm z 
betonu asfaltowego AC 8 S50/70 m2 1 120,32

Wyliczenie ilości robót:

wartwa ścieralna z betonu asfaltowego

AC 8S 50/70

w km 0+000 - 0+190 (od mostu w 190*3,0

kierunku remizy OSP 570,00

zjazd prawostronny (7,4+5,0)/2*2,0 12,40

w km 0+190 - 0+272 (272-190)*3,0 246,00

w km 0+272 - 0+284 (4,90+3,0)/2*12,0 47,40

w km 0+284 - 0+298 (22+4,9)/2*(18,4+22,0)/2*90% 244,52

RAZEM: 1 120,32

Robocizna razem r-g 0,0399 44,70077

Materiały

Masa mineralno-asfaltowa grysowa do warstwy ścieralnej (beton 
asfaltowy 0-12,8mm) t 0,102 114,27264
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,2
Sprzęt

Rozkładarka mas bitumicznych 3,50 m (2) m-g 0,0075 8,40240
Samochód samowyładowczy 5-10˙t (1) m-g 0,018 20,16576
Walec statyczny samojezdny 10 t (1) m-g 0,0075 8,40240
Walec statyczny samojezdny ogumiony 10 t (1) m-g 0,0075 8,40240

25 KNNR 6/309/7 
(2)

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa 
ścieralna), dodatek za dalszy 1˙km przewozu ponad 5˙km, 
samochód 5-10˙t (1)
Krotność=15,0 t 114,27

Wyliczenie ilości robót:

transport masy bitumicznej z wytwórni 1120,32*0,102

mas do miejsca wbudowania 114,27

RAZEM: 114,27

Sprzęt

Samochód samowyładowczy 5-10˙t (1) m-g 0,01 17,14050
6 Element Pobocza

26 KNNR 6/113/4 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po 
zagęszczeniu 8˙cm: Analogia - pobocza z kruszyw łamanych 
20-32,5mm m2 163,62

Wyliczenie ilości robót:

pobocza obustronne z kruszyw łamanych 2*190*0,30-(7,40+5,6)*0,30

o szer. 30cm 110,10

w km 0+190 - 0+272 (272-190)*2*0,30-50*0,30 34,20

w km 0+272 - 0+284 12,0*0,30*2 7,20

w km 0+284 - 0+298 (18,4+22,0)*0,30 12,12

RAZEM: 163,62

Robocizna razem r-g 0,0243 3,97597

Materiały

Kruszywo mineralne łamane, uziarnienie  20-31,5 mm t 0,17 27,81540
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,2
Sprzęt

Równiarka samojezdna 74 kW (100˙KM) (1) m-g 0,0025 0,40905
Walec statyczny samojezdny 8 t (1) m-g 0,0256 4,18867
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Tabela elementów scalonych

Nr Nazwa Wartość z
narzutami

Modernizacja drogi wewnętrznej Kędzierzynka - Siciny w km 0+000 - 0+298

1 Roboty przygotowawcze (1)

2 Roboty rozbiórkowe (2 - 7)

3 Roboty ziemne (8 - 14)

4 Likwidacja przełomów (15 - 18)

5 Nawierzchnia asfaltowa (19 - 25)

6 Pobocza (26)

Suma elementów kosztorysu

Razem Modernizacja drogi wewnętrznej Kędzierzynka - Siciny w km 0+000 - 0+298 netto
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu Jm Ilość Cena Wartość

1. Robocizna r-g 57,63664

2. Robotnicy r-g 153,03276

3. Robotnicy grupa II r-g 7,52312

Razem (z dokładnością do zaokrągleń) 218,19252

Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału Jm Ilość Cena Wartość

1. Emulsja asfaltowa drogowa kationowa szybkorozpadowa kg 616,176

2. Kruszywo mineralne łamane, uziarnienie  20-31,5 mm t 27,8154

3. Masa mineralno-asfaltowa grysowa do warstwy ścieralnej (beton asfaltowy 0-12,8mm) t 114,27264

4. Masa mineralno-asfaltowa: beton asflatowy AC 11 W 50/70 t 115,94934

5. Miał kamienny łamany (kruszyny) 0-4.0 mm t 0,6435

6. Słupki drewniane iglaste Fi˙70˙mm m3 0,033

7. Tłuczeń kamienny do nawierzchni drogowych, łamany sortowany 0-63mm t 12,72

8. Tłuczeń kamienny niesortowany t 9,54

9. Włóknina szklano-węglowa fabrycznie nasączona asfaltem m2 1 191,014

10. Woda m3 0,424

11. Woda przemysłowa m3 10,01256

Razem (z dokładnością do zaokrągleń)

Zestawienie sprzętu

Lp. Nazwa sprzętu Jm Ilość Cena Wartość

1. Ciągnik kołowy 37 kW (50 KM) (1) m-g 1,90454

2. Frezarka drogowa WIRTGEN W 500 79 kW (107 KM) (1) m-g 1,044

3. Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gąsienicowym 0.40˙m3 (1) m-g 3,49776

4. Piła spalinowa do cięcia nawierzchni 11kW (1) m-g 3,3284

5. Rozkładarka mas bitumicznych 3,50 m (2) m-g 16,32658

6. Równiarka samojezdna 74 kW (100˙KM) (1) m-g 0,65055

7. Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,45

8. Samochód samowyładowczy 5-10˙t (1) m-g 79,80349

9. Samochód samowyładowczy 10-15˙t (1) m-g 1,512

10. Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 24,23198

11. Samojezdna ścinarka poboczy 59 kW (80 KM) (1) m-g 7,15792

12. Skrapiarka do bitumu samochodowa samojezdna 5000 dm3 (2) m-g 1,12032

13. Sprężarka powietrzna przewoźna spalinowa 4-5˙m3/min (1) m-g 4,005

14. Spycharka gąsienicowa 74˙kW (100˙KM) (1) m-g 0,474

15. Szczotka mechaniczna (bez ciągnika) 700-800mm m-g 1,90454

16. Szczotka mechaniczna na podwoziu ciągnika kołowego 37˙kW (50˙KM) (1) m-g 1,68048

17. Środek transportowy (1) m-g 19,33284

18. Walec statyczny samojezdny 4-6˙t (1) m-g 2,625

19. Walec statyczny samojezdny 8 t (1) m-g 4,18867

20. Walec statyczny samojezdny 10 t (1) m-g 16,32658

21. Walec statyczny samojezdny ogumiony 10 t (1) m-g 16,32658

22. Zrywarka przyczepna m-g 0,474

Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń) 208,36523


