
PRZEDMIAR ROBÓT

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: zł

PODATEK VAT: ( ) zł

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: zł

ADRES INWESTYCJI: działka 298/2 Łąg-Kolonia

NAZWA INWESTYCJI: Budowa drogi dojazdowej do budynku świetlicy wiejskiej w Łęgu-Kolonii 

NAZWA INWESTORA: Gmina Czersk

ADRES INWESTORA: ul. Kościuszki 27 89-650 Czersk

SŁOWNIE: zł

DATA OPRACOWANIA: 07.03.2021

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia

07.03.2021

Norma EXPERT  Wersja: 5.12.100.14  Nr seryjny: 4601



Przedmiar

Lp.
spec.
tech

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

PRZEDMIAR:

1 sp.
tech.
B-01

KNR-W 2
-01 0114-

02

Roboty pomiarowe przy
powierzchniowych robotach ziemnych -
analogia Obsługa geodezyjna-
wytyczenie osi drogi, nawiązanie do
ukształtowania terenu i istniejących
poziomów

ha

275,0 / 10000 ha 0,028

RAZEM 0,028

2 sp.
tech.
B-01

KNR AT-
03 0101-

02

Roboty remontowe - cięcie piłą
nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10
cm

m

10,0 m 10,000

RAZEM 10,000

3 sp.
tech.
B-01

KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryt na całej
szerokości jezdni i chodników w gruncie
kategorii I-IV, o głębokości: 20 cm

m2

nawierzc
hna

60,0 * 4,0 + 0,5 * [10,0 + 4,0] * 5,0 m2 275,000

krawężnik
i

[2 * 60,0 + 2 * 5,8] * 0,3 m2 39,480

RAZEM 314,480

4 sp.
tech.
B-01

KNR 2-01
0212-03

Roboty ziemne wykonywane koparkami
podsiębiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.I-III
uprzednio zmagazynowanej w hałdach
z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odl.do 1 km

m3

314,8 * 0,2 - 6,3 {10% ziemia z wykopu
na ukształtowanie terenu}

m3 56,660

RAZEM 56,660

5 sp.
tech.
B-02

KNR 2-31
0104-01
0104-02

Warstwy odsączające z piasku w
korycie i na poszerzeniach, wykonanie i
zagęszczanie ręczne - grubość warstwy
po zagęszczeniu 5 cm

m2

275,0 m2 275,000

RAZEM 275,000

6 sp.
tech.
B-01

KNR 2-31
0401-02

Rowki pod krawężniki i ławy
krawężnikowe, o wymiarach: 20x20 cm
- grunt kat.III-IV

m

krawężnik
i

[2 * 60,0 + 2 * 5,8 + 10,0] m 141,600

RAZEM 141,600

7 sp.
tech.
B-03

KNR 2-31
0403-03

Krawężniki- najazdowy, betonowy,
szary, o wymiarach  15*22*100 cm na
ławie betonowej-analogia

m

10,0 m 10,000
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Przedmiar

Lp.
spec.
tech

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

RAZEM 10,000

8 sp.
tech.
B-03

KNR 2-31
0403-03

Opornik - betonowy, szary, o wymiarach
15*25*100 cm na ławie betonowej-
analogia

m

2 * 60,0 + 2 * 5,8 m 131,600

RAZEM 131,600

9 sp.
tech.
B-05

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z
oporem -beton B 15

m3

[10,0 + 131,6] * [0,25 * 0,05 {spód} +
0,15 * 0,1 {opór} ]

m3 3,894

RAZEM 3,894

10 sp.
tech.
B-02

KNR 2-31
0114-05
0114-06

Podbudowa z kruszywa łamanego -
warstwa dolna o grubości po
zagęszczeniu 25 cm

m2

275,0 m2 275,000

RAZEM 275,000

11 sp.
tech.
B-05

KNR 2-31
0105-05

Podsypka cementowo-piaskowa z
zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość
warstwy po zagęszczeniu-analogia
beton B10

m2

poz.10 m2 275,000

RAZEM 275,000

12 sp.
tech.
B-04

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej
betonowej o grubości 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej

m2

poz.10 m2 275,000

RAZEM 275,000

13 sp.
tech.
B-01

KNR 2-01
0415-02

Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej
z wykopów - za 1 m3 ziemi wzdłuż 1 m
krawędzi wykopu - kat.gr.III

m3

6,3 {10% ziemia z wykopu na
ukształtowanie terenu}

m3 6,300

RAZEM 6,300
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Tabela elementów scalonych

Lp. Nazwa Razem
Kosztorys netto

VAT 23%

Kosztorys brutto

Słownie:

Norma EXPERT  Wersja: 5.12.100.14  Nr seryjny: 4601


	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Przedmiar
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych -analogia Obsługa geodezyjna- wytyczenie osi drogi, nawiązanie do ukształtowania terenu i istniejących poziomów
	Obmiar: <edit>275,0 / 10000</edit>

	Pozycja: Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm
	Obmiar: <edit>10,0</edit>

	Pozycja: Mechaniczne wykonanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV, o głębokości: 20 cm
	Obmiar: <edit>60,0 * 4,0 + 0,5 * [10,0 + 4,0] * 5,0</edit>
	Obmiar: <edit>[2 * 60,0 + 2 * 5,8] * 0,3</edit>

	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km
	Obmiar: <edit>314,8 * 0,2 - 6,3 {10% ziemia z wykopu na ukształtowanie terenu}</edit>

	Pozycja: Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm
	Obmiar: <edit>275,0</edit>

	Pozycja: Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, o wymiarach: 20x20 cm - grunt kat.III-IV
	Obmiar: <edit>[2 * 60,0 + 2 * 5,8 + 10,0]</edit>

	Pozycja: Krawężniki- najazdowy, betonowy, szary, o wymiarach  15*22*100 cm na ławie betonowej-analogia
	Obmiar: <edit>10,0</edit>

	Pozycja: Opornik - betonowy, szary, o wymiarach  15*25*100 cm na ławie betonowej-analogia
	Obmiar: <edit>2 * 60,0 + 2 * 5,8</edit>

	Pozycja: Ława pod krawężniki betonowa z oporem -beton B 15
	Obmiar: <edit>[10,0 + 131,6] * [0,25 * 0,05 {spód} + 0,15 * 0,1 {opór} ]</edit>

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 25 cm
	Obmiar: <edit>275,0</edit>

	Pozycja: Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu-analogia beton B10
	Obmiar: <edit>poz.10</edit>

	Pozycja: Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	Obmiar: <edit>poz.10</edit>

	Pozycja: Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m3 ziemi wzdłuż 1 m krawędzi wykopu - kat.gr.III
	Obmiar: <edit>6,3 {10% ziemia z wykopu na ukształtowanie terenu}</edit>
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