Ślepy kosztorys
Przebudowa drogi powiatowej nr 3106E w m. Błogie w km 0+360,5 - 0+658,5

Opis
Lp.
Podstawa
Roboty przygotowawcze
Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych KSNR 1
1 d.1 0104-03 trasa dróg w terenie równinnym.
Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej
(humusu) o grubości do 15 cm za pomocą
KSNR 1
2 d.1 0106-01 spycharek
Wywóz ziemi samochodami
KNR 4-01 samowyładowczymi na odległość do 1 km
3 d.1 0108-06 grunt.kat. III
Wywóz ziemi samochodami
KNR 4-01 samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km na
4 d.1 0108-08 dalsze 4 km Krotność = 4
5 d.1
6 d.1
7 d.1
8 d.1

KSNR 1
0102-05
KSNR 1
0103-03
KNR 2-31
0816-01
KNR 2-31
0809-01

Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć
średnich od 31% do 60% powierzchni.
Wywożenie gałęzi na odległość do 2km.
Rozebranie przepustów rurowych - 40 cm

jedn.ob
m.
Koszt jedn Ilość
km

0.298

m2

696.000

m3

104.400

m3

104.400

ha

0.002

mp

15.000

m

51.000

Rozebranie nawierzchni żelbetowych

m2
Wywiezienie gruzu spryzmowanego
KNR 4-01 samochodami samowyładowczymi na odl.do
9 d.1 0108-11 1 km
m3
Wywiezienie samochodami
samowyładowczymi gruzu z rozbieranych
KNR 4-01 konstrukcji - za każdy nast. 1 km na dalsze 4
10 d.1 0108-16 km Krotność = 4
m3
Roboty ziemne
Roboty ziemne poprzeczne wykop z
KNR 2-01 wbudowaniem ziemi w nasyp (kat.gr.III)- pod
11 d.2 0311-02 ławy krawężnikowe
m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami
podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.
III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km
KSNR 1
12 d.2 0202-08 sam.samowyład. (dokop)
m3
Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu
ziemi sam.samowyład. po drogach o
naw.utwardz.(kat.gr. III-IV)- na dalsze 4 km
KSNR 1
13 d.2 0204-04 Krotność = 4
m3
Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys.
KNR 2-01 do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. III-IV
14 d.2 0235-02
m3
Krawężniki
Krawężniki betonowe wystające o wymiarach
15x30 cm z wykonaniem ław betonowych z
betonu B-15 na podsypce cementowoKSNR 6
15 d.3 0403-03 piaskowej
m
Zjazdy
Profilowanie i zagęszczanie podłoża
wykonywane mechanicznie w gruncie kat. IIKSNR 6
16 d.4 0103-03 IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni m2
Warstwy odcinające zagęszczane
KSNR 6
17 d.4 0106-05 mechanicznie o grubości 10 cm
m2

30.000
3.600

3.600

10.430

161.000

161.000
171.400

298.000

201.000
201.000

Wartość
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KSNR 6
18 d.4 0113-06
KSNR 6
19 d.4 0502-03
KSNR 6
20 d.4 0404-05
Chodniki

Warswa górna podbudowy z kruszyw
łamanych gr. 15 cm
m2
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
kolor grubości 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin
piaskiem
m2
Obrzeża betonowe szare o wymiarach 30x8
cm na podsypce cementowo-piaskowej,
spoiny wypełnione zaprawą cementową
m

Profilowanie i zagęszczanie podłoża
wykonywane mechanicznie w gruncie kat. IIIV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni m2
Warstwy odcinające zagęszczane
mechanicznie o grubości 10 cm
m2
Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej, spoiny
KSNR 6
23 d.5 0404-05 wypełnione zaprawą cementową
m
Chodniki z kostki brukowej betonowej kolor
grubości 6 cm na podsypce piaskowej z
KSNR 6
24 d.5 0502-01 wypełnieniem spoin piaskiem
m2
KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworów
25 d.5 1406-04 wodociagowych
szt
Poszerzenia
Koryta gł. 35 cm wykonywane w gruntach
kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub
KSNR 6
26 d.6 0102-03 chodników
m2
Profilowanie i zagęszczanie podłoża
wykonywane mechanicznie w gruncie kat. IIKSNR 6
27 d.6 0103-03 IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni m2
Podbudowy z gruntu stabilizowanego
cementem w ilości 25 kg/m2, Rm=2,5 MPa,
KSNR 6
28 d.6 0111-02 warstwa gr.15 cm
m2
Warswa dolna podbudowy z kruszyw
KSNR 6
29 d.6 0113-02 łamanych gr. 20 cm
m2
Wyrównanie istniejącej podbudowy
mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową
KSNR 6
30 d.6 0108-02 mechaniczne w ilości 50 kg/m2
t
Wyrównanie istniejącej podbudowy
mieszanką minerano-bitumiczną - dodatek za
1 km przewozu ponad 5 km- transport na
KSNR 6
31 d.6 0108-05 dalsze 10 km Krotność = 10
t
KSNR 6
21 d.5 0103-03
KSNR 6
22 d.5 0106-05

201.000

201.000
85.000

417.000
417.000
241.000
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119.200
119.200
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5.960

