
                     F O R M U L A R Z    O F E R T O W Y ORGBUD-SERWIS Poznań
           KOBRA wer. 13

         KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa :  Poniec

Obiekt :  Przebudowa drogi gminnej-ul.Szkolna  -ETAP II

                     Kanalizacja deszczowa

Inwestor :  Gmina Poniec

Adres :  Ul. Rynek 24 , 84-125 Poniec

Wykonawca :  ...............................................................................................................................................................................................

Adres :  ...............................................................................................................................................................................................

Wartość kosztorysowa robót :  ..........................................................   zł

Podatek VAT ..........  % :  ..........................................................   zł

Wartość robót ogółem :  .....................................................  zł

Słownie :  .................................................................................................................................................................................................................................................

 NARZUTY  I  STAWKI  KOSZTORYSU 

Stawka roboczogodziny  R-g :  ...............  zł / r-g

Narzut kosztów pośrednich  Kp :  .......... % od Robocizny [Kp_R]   +   .......... % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku  Z :  ........... % od (R + Kp_R)   +    ........... % od (M)  +    ........... % od (S + Kp_S)

Planowany termin realizacji : od  .............................................   do  .............................................

Podstawa wyceny : ..........................................................................................................................................................................................................................

Opracował : ...................................................................................................................................................            Data :   ..............................................

Inwestor : Wykonawca : 
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                      Kanalizacja deszczowa 
Budowa :  Poniec 

Obiekt :  Przebudowa drogi gminnej-ul.Szkolna  -ETAP II 

 WIODĄCE  NARZUTY  I  STAWKI  KOSZTORYSU 

Stawka roboczogodziny  R-g :  ...............  zł / r-g

Narzut kosztów pośrednich  Kp :  ............... % od Robocizny [Kp_R]   +   ............... % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku  Z :  ............... % od (R + Kp_R)   +    ............... % od (M)   +    ............... % od (S + Kp_S)

Poziom cen :  .......................................................................

TABELA  WARTOŚCI  ELEMENTÓW  SCALONYCH

Lp.                 Opis pozycji tabeli Wartość [ zł ]

1 Kanalizacja deszczowa

1.1 Roboty rozbiórkowe istn przykanalików kanalizacji deszczowej ....................................

Razem :  Kanalizacja deszczowa ....................................

2 Kanalizacja deszczowa

2.2 Roboty ziemne ....................................

Razem :  Kanalizacja deszczowa ....................................

3 Kanalizacja deszczowa

3.3 Roboty montażowe ....................................

Razem :   Kanalizacja deszczowa ....................................

Wartość kosztorysowa robót  : ....................................

Inwestor : Wykonawca : 
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                      Kanalizacja deszczowa 
Budowa :  Poniec 

Obiekt :  Przebudowa drogi gminnej-ul.Szkolna  -ETAP II 

 WIODĄCE  NARZUTY  I  STAWKI  KOSZTORYSU 

Stawka roboczogodziny  R-g :  ...............  zł / r-g

Narzut kosztów pośrednich  Kp :  ............... % od Robocizny [Kp_R]   +   ............... % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku  Z :  ............... % od (R + Kp_R)   +    ............... % od (M)   +    ............... % od (S + Kp_S)

Poziom cen :  .......................................................................

      PRZEDMIAR  INWESTORSKI

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

1 Kanalizacja deszczowa
Numer specyfikacji :  D.03.02.01

Kod CPV :  45232130-2

1.1 Roboty rozbiórkowe istn przykanalików kanalizacji deszczowej

1 KNNR  001-0202-06-00  MRRiB   11,22 m3 ..................................      .....................................

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami 

samowyładowczymi na odległość do 1 km, przy pojemności łyżki koparki: 0,40 m3 /grunt kat. III-

IV/-odkopanie istn.przykanalików odwóz gruntu na odl 2km

2 KNNR  001-0208-02-00  MRRiB   11,22 m3 ..................................      .....................................

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km, przy 

przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej, gruntu kat.I-IV, samochodami 

samowyładowczymi: do 5 t- odl.2km ,krotność=1

Numer specyfikacji :  D-03.02.01

3 KNNR  001-0205-04-10  MRRiB   11,22 m3 ..................................      .....................................

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w 

hałdach, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km, przy pojemności 

łyżki koparki: 0,60 m3 /grunt kat. I-III i samochód 5-10 t/-dowóz gruntu nai zasypanie wykopów po  

rozebranych przykanalikach

Numer specyfikacji :  D-03.02.01

4 KNNR  001-0208-02-10  MRRiB   11,22 m3 ..................................      .....................................

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km, przy 

przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej, gruntu kat.I-IV, samochodami 

samowyładowczymi: 5-10 t-odl.2km,

5 KAL.WŁASNA    11,22 m3 ..................................      .....................................

Dostawa pospółki do zasypania wykopów po rozebranych istn.przykanalikach

Numer specyfikacji :  D-03.02.01

6 KNR  405-0316-01-00  PROINBUD Warszawa   11,70 m ..................................      .....................................

[ Wydanie - Warszawa 1994 r. ]

Demontaż rurociągu betonowego o złączach na zakład z opaską z zaprawy cementowej i papy o 

średnicy: 200 mm

7 KNR  405-0411-02-00  PROINBUD Warszawa   4,00 kpl ..................................      .....................................

[ Wydanie - Warszawa 1994 r. ]

Demontaż studzienki ściekowej ulicznej betonowej o średnicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu

8 KNR  404-1002-01-00  IGM Warszawa   3,55 m3 ..................................      .....................................

[ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.BI do 9/96 ]

Przesortowanie gruzowiska
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                      Kanalizacja deszczowa 
1.  Kanalizacja deszczowa

1.1. Roboty rozbiórkowe istn przykanalików kanalizacji deszczowej

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

9 KNR  404-1002-02-00  IGM Warszawa   3,55 m3 ..................................      .....................................

[ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.BI do 9/96 ]

Przerzut i upryzmowienie gruzu :

10 KNR  404-1103-01-00  IGM Warszawa   3,55 m3 ..................................      .....................................

[ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.BI do 9/96 ]

Załadowanie gruzu koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych przy załadunku i 

wyładunku mechanicznym i ilości samochodów na jedną zmianę roboczą: - 3

11 KNR  404-1103-04-00  IGM Warszawa   3,55 m3 ..................................      .....................................

[ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.BI do 9/96 ]

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na odległość 1 km, z 

załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym .

12 KNR  404-1103-05-00  IGM Warszawa   3,55 m3 ..................................      .....................................

[ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.BI do 9/96 ]

Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad  1 km . /przy 

załadunku i rozładunku mechanicznym/-odl.transportu 2km 

13 KAL.WŁASNA    3,55 m3 ..................................      .....................................

Koszt składowania odpadów na wysypisku

2 Kanalizacja deszczowa
Numer specyfikacji :  D-03.02.01

2.2 Roboty ziemne

14 KNR  201-0113-03-00  WACETOB Warszawa   0,09 km ..................................      .....................................

[ Wydanie - Warszawa 1997 r.,Rozdz.08 2000 r. ]

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym

Numer specyfikacji :  D-03.02.01

15 KNNR  001-0307-02-00  MRRiB   23,83 m3 ..................................      .....................................

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m, o ścianach pionowych, z ręcznym 

wydobyciem urobku, w gruntach suchych: kat. III-IV

Numer specyfikacji :  D-03.02.01

16 KNNR  001-0202-06-00  MRRiB   123,95 m3 ..................................      .....................................

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami 

samowyładowczymi na odległość do 1 km, przy pojemności łyżki koparki: 0,40 m3 /grunt kat. III-

IV/.Przyjęto w załoźeniach kosztorysowych wywóz gruntu na odl.2km

17 KNNR  001-0208-02-00  MRRiB   123,95 m3 ..................................      .....................................

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km, przy 

przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej, gruntu kat.I-IV, samochodami 

samowyładowczymi: do 5 t- odl.2km ,krotność=1

Numer specyfikacji :  D-03.02.01

18 KNNR  001-0205-04-10  MRRiB   117,27 m3 ..................................      .....................................

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w 

hałdach, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km, przy pojemności 

łyżki koparki: 0,60 m3 /grunt kat. I-III i samochód 5-10 t/-dowóz gruntu na podsypkę, obsypkę  i 

zasypanie kanałów-odl.transportu 2km
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2.  Kanalizacja deszczowa

2.2. Roboty ziemne

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

Numer specyfikacji :  D-03.02.01

19 KNNR  001-0208-02-10  MRRiB   117,27 m3 ..................................      .....................................

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km, przy 

przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej, gruntu kat.I-IV, samochodami 

samowyładowczymi: 5-10 t-odl.2km,krotność=1

20 KAL.WŁASNA    117,27 m3 ..................................      .....................................

Dostawa pospółki do obsypki i zasypki rurociągu

Numer specyfikacji :  D-03.02.01

21 KAL.WŁASNA    147,78 m3 ..................................      .....................................

Umocnienie ścian wykopów wąskoprzestrzennych o ścianach pionowych za pomocą metalowej 

obudowy typu (boks) szerokości 1,0-2,0m, gr.kat.I-IV

Numer specyfikacji :  D-03.02.01

22 KNNR  004-1411-01-00  MRRiB   10,33 m3 ..................................      .....................................

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Podłoża z materiałów sypkich pod kanały i obiekty - grubość podłoża: 10 cm

Numer specyfikacji :  D-03.02.01

23 KNNR  001-0318-03-00  MRRiB   47,14 m3 ..................................      .....................................

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Zasypywanie wykopów o szer. 0,8-2,5 m, o ścianach pionowych, przy głęb.wykopu 1,5-3,0 m, 

warstwami grub. 20 cm, z zagęszczeniem ręcznym, w gruncie: kat. I-III

Numer specyfikacji :  D-03.02.01

24 KNNR  001-0214-04-00  MRRiB   70,13 m3 ..................................      .....................................

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Zasypanie wykopów fundament.podłużnych,punktowych, rowów, wykopów obiektowych, w 

gruncie kat.I-II, z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami, spycharkami: 55 kW /50 KM/-

grub.zagęszczanej warstwy 35 cm

Numer specyfikacji :  D-03.02.01

3 Kanalizacja deszczowa
Numer specyfikacji :  D-03.02.01

3.3 Roboty montażowe
Numer specyfikacji :  D-03.02.01

25 KNNR  004-1308-03-00  MRRiB   93,90 m ..................................      .....................................

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Kanały z rur kanalizacyjnych PCW łączonych na wcisk /rury łącznie z uszczelką/, o średnicy 

zewnętrznej: 200 mm

Numer specyfikacji :  D-03.02.01

26 KNNR  004-1610-02-00  MRRiB   2,00 próba ..................................      .....................................

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Próba wodna szczelności kanałów rurowych /dla odcinka równego odległ.między studzienkami/, z 

rur o średnicy nominalnej: 200 mm - oprócz rur betonowych i żelbetowych

Numer specyfikacji :  D-03.02.01

27 KNNR  004-1424-02-00  MRRiB   11,00 szt ..................................      .....................................

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Studzienki ściekowe uliczne betonowe z gotowych elementów, o średnicy 500 mm: z osadnikiem 

bez syfonu
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3.  Kanalizacja deszczowa

3.3. Roboty montażowe

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

Numer specyfikacji :  D-03.02.01

28 KNNR  001-0527-01-00  MRRiB   2,00 kpl ..................................      .....................................

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego,o 

rozpiętości: 4,00 m

Numer specyfikacji :  D-03.02.01

29 KNNR  001-0527-06-00  MRRiB   2,00 kpl ..................................      .....................................

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Demontaż konstr.podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego,o 

rozpiętości: 4,00 m

Numer specyfikacji :  D-03.02.01

30 KNNR  001-0529-01-00  MRRiB   6,00 kpl ..................................      .....................................

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości: 4,00 m (1xl=4,0 m)

Numer specyfikacji :  D-03.02.01

31 KNNR  001-0529-06-00  MRRiB   6,00 kpl ..................................      .....................................

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Demontaż konstr.podwieszeń rurociągów i kanałów, o rozpiętości: 4,00 m

Numer specyfikacji :  D-03.02.01

32 KNNR  005-0705-01-00  MRRiB   2,00 m ..................................      .....................................

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Ułożenie rur osłonowych: z PCW, o śr.do 140 mm

33 KNR  231-1406-03-00  IGM Warszawa   10,00 szt ..................................      .....................................

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Regulacja pionowa: włazów kanałowych

34 KNR  231-1406-04-00  IGM Warszawa   8,00 szt ..................................      .....................................

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Regulacja pionowa: zaworów wodociągowych i gazowych

Wartość kosztorysowa robót

Inwestor : Wykonawca : 


