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WartośćCenaIlośćj.m.OpisPodstawa
Nr spec. 

tech.
Lp.

0,25kmRoboty pomiarowe przy liniowych robotach 
ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.

KNNR 1 
0111-01

D-01.01.01a1
d.1.1

1,00kplKoszt - obsługi geodezyjnej podczas 
realizacji inwestycji oraz sporządzenia 
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej

GeodezjaD-01.01.01a2
d.1.1

951,80mAnalogia - roboty remontowe - cięcie piłą 
nawierzchni bitumicznych na gł. 6-12 cm

KNR AT-03 
0101-02

D-01.02.043
d.1.2

150,00m2Mechaniczna rozbiórka nawierzchni 
bitumicznej o gr. (4 cm) 3 cm z wywozem 
materiału z rozbiórki na odl. do 1 km
Krotność = 0,75

KNR AT-03 
0104-01

D-01.02.044
d.1.2

591,22m2Mechaniczna rozbiórka nawierzchni 
bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem 
materiału z rozbiórki na odl. do 1 km

KNR AT-03 
0104-02

D-01.02.045
d.1.2

591,22m2Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. (15 
cm) 20 cm mechanicznie
Krotność = 1,33

KNNR 6 
0801-02

D-01.02.046
d.1.2

25,59m2Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm 
mechanicznie

KNNR 6 
0802-06

D-01.02.047
d.1.2

430,13m2Analogia - ręczne rozebranie nawierzchni z 
kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na 
podsypce piaskowej (GRUZ)

KNNR 6 
0803-01

D-01.02.048
d.1.2

119,04m2Analogia - ręczne rozebranie nawierzchni z 
kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na 
podsypce piaskowej (PRZEŁOŻYĆ)

KNNR 6 
0803-01

D-01.02.049
d.1.2

83,67m2Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych 
betonowych (Bloczki betonowe 24x24x12 
cm) gr. 12 cm o spoinach wypełnionych 
piaskiem (GRUZ)

KNNR 6 
0805-01

D-01.02.0410
d.1.2

51,53m2Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych 
betonowych (Trylinki) gr. 12 cm o spoinach 
wypełnionych piaskiem (GRUZ)

KNNR 6 
0805-01

D-01.02.0411
d.1.2

450,23m2Analogia - rozebranie chodników z płyt 
betonowych o wymiarach 30x30x4 cm na 
podsypce piaskowej (GRUZ)

KNNR 6 
0805-05

D-01.02.0412
d.1.2

47,52m2Rozebranie chodników z płyt betonowych o 
wymiarach 35x35x5 cm na podsypce 
piaskowej (GRUZ)

KNNR 6 
0805-05

D-01.02.0413
d.1.2

460,80mRozebranie krawężników betonowych na 
podsypce piaskowej (GRUZ)

KNNR 6 
0806-01

D-01.02.0414
d.1.2

16,85mAnalogia - rozebranie oporników 
kamiennych o wymiarach 15x25 cm na 
podsypce piaskowej (GRUZ)
Krotność = 0,75

KNNR 6 
0806-05

D-01.02.0415
d.1.2

224,58mRozebranie obrzeży trawnikowych o 
wymiarach 5x20/6x20 cm na podsypce 
piaskowej (GRUZ)

KNNR 6 
0806-07

D-01.02.0416
d.1.2

52,70mRozebranie obrzeży trawnikowych o 
wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej 
(GRUZ)

KNNR 6 
0806-08

D-01.02.0417
d.1.2

24,19m3Rozebranie ław betonowych spod 
krawężnika betonowego (GRUZ)

KNR 2-31 
0812-03

D-01.02.0418
d.1.2

0,89m3Rozebranie ław betonowych spod opornika 
kamiennego (GRUZ)

KNR 2-31 
0812-03

D-01.02.0419
d.1.2

279,80m3Zaladowanie gruzu koparko-ladowarka przy 
obsludze na zmiane robocza przez 3 
samochody samowyladowcze

KNR 4-04 
1103-01

D-01.02.0420
d.1.2

Norma Expert  Wersja: 5.8.400.9  Nr seryjny: 2015

- 1 -



Szkolna_Przebudowa_Etap_1_231m_160218.kstx

WartośćCenaIlośćj.m.OpisPodstawa
Nr spec. 

tech.
Lp.

279,80m3Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy 
mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu 
samochodem samowyładowczym na odleg. 
1 km

KNR 4-04 
1103-04

D-01.02.0421
d.1.2

279,80m3Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy 
mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu 
samochodem samowyładowczym - dodatek 
za każdy następny rozpoczęty 1 km > 1 km 
do 2 km

KNR 4-04 
1103-05

D-01.02.0422
d.1.2

767,80mRoboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni 
bitumicznych na gł. 6-10 cm
Krotność = 1,2

KNR AT-03 
0101-02

D-01.02.0423
d.2.1

555,92m2Mechaniczna rozbiórka nawierzchni 
bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem 
materiału z rozbiórki na odl. do 1 km

KNR AT-03 
0104-02

D-01.02.0424
d.2.1

555,92m2Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. (15 
cm) 20 cm mechanicznie
Krotność = 1,33

KNNR 6 
0801-02

D-01.02.0425
d.2.1

135,09m3Zaladowanie gruzu koparko-ladowarka przy 
obsludze na zmiane robocza przez 3 
samochody samowyladowcze

KNR 4-04 
1103-01

D-01.02.0426
d.2.1

135,09m3Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy 
mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu 
samochodem samowyładowczym na odleg. 
1 km

KNR 4-04 
1103-04

D-01.02.0427
d.2.1

135,09m3Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy 
mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu 
samochodem samowyładowczym - dodatek 
za każdy następny rozpoczęty 1 km > 1 km 
do 2 km

KNR 4-04 
1103-05

D-01.02.0428
d.2.1

2,00szt.Wymiana pokryw studni 
telekomunikacyjnych 500x500 mm

KNR 5-01 
0505-01

D-03.02.0129
d.2.1

7,00szt.Wymiana pokryw studni 
telekomunikacyjnych 600x1000 mm

KNR 5-01 
0505-02

D-03.02.0130
d.2.1

519,30m2Warstwa mrozoochronna z mieszanki 
kruszywa związanego cementem klasy 
C1,5/2,0 wyprodukowana w wytwórni 
betonów (Rm≤4,0MPa), gr. 10 cm, 
pielęgnowane piaskiem i wodą - roboty na 
poszerzeniach węższych niż 2.5 m

KNNR 6 
0109-01 

z.o.2.6. 9901
-01

D-04.05.01a31
d.2.1

519,30m2Analogia - jednowarstwowa podbudowa 
zasadnicza z mieszanki kruszywa 
niezwiązanego C90/3, uziarnienie 0/63 mm 
o grubości po zagęszczeniu 24 cm (25 cm) 
- roboty na poszerzeniach węższych niż 2.5 
m
Krotność = 0,96

KNNR 6 
0113-03 

z.o.2.6. 9901
-02

D-04.04.02b32
d.2.1

519,30m2Analogia - skropienie emulsją asfaltową 
kationową C60B10 ZM średniorozpadową 
podbudowy zasadniczej z mieszanki 
kruszywa niezwiązanego w ilości 0,5 kg/m2

KNNR 6 
1005-07

D-04.03.01a33
d.2.1

519,30m2Analogia - skropienie emulsją asfaltową 
kationową C60B3 ZM szybkorozpadową 
warstwy wiążącej z betonu asfaltowego w 
ilości 0,5 kg/m2

KNNR 6 
1005-07

D-04.03.01a34
d.2.1

519,30m2Nawierzchnie - warstwa wiążąca z BA 
AC16W dla KR2 wg WT-1 i WT-2, gr. 8 cm 
(gr. 6 cm)
Krotność = 1,33

KNNR 6 
0308-03

D-05.03.05b35
d.2.1
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110,09tDodatek za transport mieszanki mineralno-
bitumicznej - 1 km ponad 5 km (średnio do 
40 km)
Krotność = 35

KNNR 6 
0308-07

D-05.03.05b36
d.2.1

802,50m2Koryta wykonywane ręcznie gł. 10 cm w 
gruncie kat. I-II na całej szerokości 
chodników

KNNR 6 
0101-04

D-04.01.0137
d.3.1

267,60m2Koryta wykonywane ręcznie gł. 15 cm (10 
cm) w gruncie kat. I-II na całej szerokości 
chodników
Krotność = 1,5

KNNR 6 
0101-04

D-04.01.0138
d.3.1

318,20m2Koryta wykonywane mechanicznie gł. 15 
cm (10 cm) w gruncie kat. II-VI na całej 
szerokości jezdni
Krotność = 0,75

KNNR 6 
0101-01

D-04.01.0139
d.3.1

404,70m2Koryta wykonywane mechanicznie gł. 25 
cm (20 cm) w gruncie kat. II-VI na całej 
szerokości jezdni
Krotność = 1,5

KNNR 6 
0101-02

D-04.01.0140
d.3.1

93,00m2Koryta wykonywane mechanicznie gł. 35 
cm (30 cm) w gruncie kat. II-VI na całej 
szerokości jezdni
Krotność = 1,17

KNNR 6 
0101-03

D-04.01.0141
d.3.1

153,00m2Koryta wykonywane mechanicznie gł. 40 
cm (30 cm) w gruncie kat. II-VI na całej 
szerokości jezdni
Krotność = 1,33

KNNR 6 
0101-03

D-04.01.0142
d.3.1

363,05m3Roboty ziemne wykonywane koparkami 
podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w 
gruncie kat. I-III w ziemi uprzednio 
zmagazynowanej w hałdach z transportem 
urobku na odległość 2 km po drogach o 
nawierzchni utwardzonej samochodami 
samowyładowczymi

KNNR 1 
0206-02 
0208-02

D-02.01.0143
d.3.1

722,51m2Analogia - skropienie emulsją asfaltową 
kationową C60B3 ZM szybkorozpadową 
sfrezowanej warstwy z betonu asfaltowego 
przed ułożeniem w-wy wyrównawczej w 
ilości 0,5 kg/m2

KNNR 6 
1005-07

D-04.03.01a44
d.3.2

1 445,01m2Analogia - skropienie emulsją asfaltową 
kationową C60B3 ZM szybkorozpadową 
warstw bitumicznych przed ułożeniem w-wy 
ścieralnej w ilości 0,5 kg/m2

KNNR 6 
1005-07

D-04.03.01a45
d.3.2

995,70m2Warstwa mrozoochronna z mieszanki 
kruszywa związanego cementem klasy 
C1,5/2,0 wyprodukowana w wytwórni 
betonów (Rm≤4,0MPa), gr. 10 cm, 
pielęgnowane piaskiem i wodą

KNNR 6 
0109-01

D-04.05.01a46
d.3.3

716,70m2Podbudowa zasadnicza z betonu klasy 
C8/10 wytworzonego w węźle betoniarskim 
o grubości po zagęszczeniu 15 cm 
pielęgnowana piaskiem i wodą

KNNR 6 
0109-02

D-04.06.01b47
d.3.4
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153,00m2Podbudowa zasadnicza z betonu klasy 
C8/10 wytworzonego w węźle betoniarskim 
o grubości po zagęszczeniu 20 cm 
pielęgnowana piaskiem i wodą

KNNR 6 
0109-03

D-04.06.01b48
d.3.4

126,00m2Podbudowa zasadnicza z betonu klasy 
C8/10 wytworzonego w węźle betoniarskim 
o grubości po zagęszczeniu 22 cm (20 cm) 
pielęgnowana piaskiem i wodą
Krotność = 1,1

KNNR 6 
0109-03

D-04.06.01b49
d.3.4

153,00m2Analogia - nawierzchnie z kostki kamiennej 
granitowej szarej (gatunek 1) o wysokości 
15 cm na podsypce cementowo-piaskowej 
gr. 5 cm (Układana w łuki lub wzory)

KNNR 6 
0302-02

D-05.03.0150
d.4.1

1 445,01m2Warstwa ścieralna z BA AC11S dla KR2, 
gr. 4 cm

KNNR 6 
0309-02

D-05.03.05a51
d.4.2

153,17tDodatek za transport mieszanki mineralno-
bitumicznej - 1 km ponad 5 km (średnio do 
40 km)
Krotność = 35

KNNR 6 
0309-07

D-05.03.05a52
d.4.2

91,90tWyrównanie istniejącej podbudowy 
mieszanką mineralno-asfaltową AC11W dla 
KR-2, mechaniczne grub. w-wy do 4 cm.

KNNR 6 
0108-02

D-05.03.05b53
d.4.3

91,90tWyrównanie istniejącej podbudowy 
mieszanką minerano-bitumiczną - dodatek 
za 1 km przewozu ponad 5 km (średnio do 
40 km)
Krotność = 35

KNNR 6 
0108-05

D-05.03.05b54
d.4.3

722,51m2Roboty remontowe - frezowanie 
nawierzchni bitumicznej o gr.  2 cm (do 4 
cm) z wywozem materiału z rozbiórki na 
odl. do 1 km
Krotność = 0,75

KNR AT-03 
0102-01

D-05.03.1155
d.4.4

14,45m3Analogia - wywiezienie pofrezu 
bitumicznego z terenu rozbiórki przy 
mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu 
samochodem samowyładowczym - dodatek 
za każdy następny rozpoczęty 1 km ponad 
1 km do 2 km

KNR 4-04 
1103-05

D-05.03.1156
d.4.4

1 133,70m2Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej 
betonowej szarej grubości 8 cm na 
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub. 
10 cm (4 cm) z wypełnieniem spoin 
piaskiem

KNNR 6 
0502-03

D-05.03.23a57
d.4.5

469,80m2Nawierzchnia jezdni z kostki brukowej 
betonowej szarej grubości 8 cm na 
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub. 
4 cm z wypełnieniem spoin piaskiem

KNNR 6 
0502-03

D-05.03.23a58
d.4.5

309,50m2Nawierzchnia jezdni z kostki brukowej 
betonowej grafitowej grubości 8 cm na 
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub. 
4 cm z wypełnieniem spoin piaskiem

KNNR 6 
0502-03

D-05.03.23a59
d.4.5
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118,00m2Analogia - ręczne rozebranie nawierzchni 
wjazdów z kostki brukowej betonowej na 
podsypce cementowo-piaskowej

KNNR 6 
0803-08

D-05.03.23b60
d.4.6

118,00m2Analogia - wjazdy z kostki brukowej 
betonowej (z odzysku) grubości 8 cm na 
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub 3 
cm z wypełnieniem spoin piaskiem

KNNR 6 
0502-03

D-05.03.23b61
d.4.6

212,00m2Analogia - humusowanie poboczy z 
obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 
cm.

KNNR 1 
0507-01

D-06.01.0162
d.5.1

212,00m2Humusowanie skarp z obsianiem; dodatek 
za każdy dalszy 1 cm humusu do gr. 10 cm.
Krotność = 5

KNNR 1 
0507-02

D-06.01.0163
d.5.1

24,51m3Ława pod krawężniki wystające +12 cm 
betonowa C12/15 z oporem

KNR 2-31 
0402-04

D-08.01.01b64
d.6.1

363,10mAnalogia - krawężniki betonowe szare 
wystające +12 cm, o wymiarach 15x30 cm 
bez ław, podsypki i wypełnienia spoin

KNNR 6 
0401-03

D-08.01.01b65
d.6.1

6,23m3Ława pod krawężniki wystające +4 cm 
betonowa C12/15 z oporem

KNR 2-31 
0402-04

D-08.01.01b66
d.6.1

92,30mAnalogia - krawężniki betonowe szare 
wystające +4 cm, o wymiarach 15x30 cm 
bez ław, podsypki i wypełnienia spoin

KNNR 6 
0401-03

D-08.01.01b67
d.6.1

6,18m3Ława pod krawężniki wystające +2 cm 
betonowa C12/15 z oporem

KNR 2-31 
0402-04

D-08.01.01b68
d.6.1

91,50mAnalogia - krawężniki betonowe szare 
wystające +2 cm, wzdłuż wjazdów o 
wymiarach 15x30 cm bez ław, podsypki i 
wypełnienia spoin

KNNR 6 
0401-03

D-08.01.01b69
d.6.1

5,54m3Ława betonowa klasy C8/10 z oporem pod 
obrzeże 8x30 cm

KNR 2-31 
0402-04

D-08.03.0170
d.6.2

197,70mObrzeża betonowe szare o wymiarach 30x8 
cm bez: ław i podsypki

KNNR 6 
0404-03

D-08.03.0171
d.6.2

84,64m2Warstwa mrozoochronna z mieszanki 
kruszywa związanego cementem klasy 
C1,5/2,0 wyprodukowana w wytwórni 
betonów (Rm≤4,0MPa), gr. 10 cm, 
pielęgnowane piaskiem i wodą - roboty na 
poszerzeniach węższych niż 2.5 m

KNNR 6 
0109-01 

z.o.2.6. 9901
-01

D-04.05.01a72
d.6.3

21,16m3Ława pod ściek betonowa C16/20 zwykła o 
wymiarach: szer./grub. 20,0/25,0 cm

KNR 2-31 
0402-03

D-08.05.06a73
d.6.3

423,20mŚcieki uliczne z kostki brukowej betonowej 
szarej 20x10x8cm na płask w dwóch 
rzędach

KNR AT-03 
0402-01

D-08.05.06a74
d.6.3
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1,00kplKoszt - (czasowej organizacji ruchu) 
zmiany organizacji ruchu na czas realizacji 
robót

Kalkulacja 
własna

75
d.7

Kosztorys netto
VAT 23%
Kosztorys brutto
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