
FORMULARZ CENOWY

UL. Żymirskiego w Klembowie

BRANŻA DROGOWA

Lp. Podstawa wyceny Opis
Jedn. 

Miary
Ilość Cena zł

Wartość zł 

(5x6)

1 2 3 4 5 6 7

1

1 d.1 KNNR 1 0111-01
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach 

ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym
km 0,358

2

2 d.2 KNR AT-03 0102-04

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni 

bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem materiału 

z rozbiórki na odl. do 5 km

m2 1155,75

3 d.2 KNR 4-04 1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy 

mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu 

samochodem samowyładowawczym na 

odległość 5 km

m3 115,57

4 d.2 kalkulacja własna utylizacja gruzu z betonu asfaltowego m3 11,56

5 d.2 KNNR 6 0803-04

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki 

betonowej na podsypce cementowo 

piaskowej - zjazdy, chodniki

m2 82,5

6 d.2 KNR 2-31 0802-07
Mechaniczne rozebranie podbudowy z 

kruszywa o grubości 15 cm - podbudowa
m2 1065,04

7 d.2 KNNR 6 0806-08

Rozebranie obrzeży betonowych 

trawnikowych o wymiarach 8x30cm na 

podsypce piaskowej

m 24

8 d.2 KNNR 6 0806-02
Rozebranie krawężników betonowych na 

podsypce cementowo - piaskowej
m 29

9 d. 2 kalkulacja własna
Wycinka drzew o średnicy od 20 do 75 cm 

wraz z usunięciem karp i ich utylizacją
szt. 8

10 d.2 kalkulacja własna
wycinka krzaków wraz z usunięciem karp i 

ich utylizacja
m2 25,2

3

10 d.3 KNR 2-01 0201-01

Roboty ziemne wyk. koparkami 

przedsiębiernymi o poj. łyżki 0,15 m3 w gr. 

kat I-II z transp. urobku samochod. 

samowyładowawczymi na odległość do 1 km   

m3 476,27

11 d.3 KNR 19-01 0118-02

Wywóz ziemi samochodami 

samowyładowawczymi - dodatek za dalsze 

0,5 km ponad 1 km, grunt kat. I-II łącznie 5 

km, Krotność = 8

m3 476,27

4

12 d.4
KNNR 6 0401-03 

analogia

Krawężniki betonowe wystające i wtopione o 

wymiarach 20x30 cm bez ław na podsypce 

cementowo-piaskowej
m 424

13 d.4 KNNR 6 0401-05

Krawężniki betonowe wtopione (oporniki) o 

wymiarach 12x25 cm bez ław na podsypce 

cementowo-piaskowej

m 216

14 d.4 KNNR 6 0404-03

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 na 

podsypce cementowo - piaskowej, spoiny 

wypełnione piaskiem
m 860

15 d.4 KNR AT-03 0402-02
Ścieki uliczne z kostki brukowej betonowej 

kolor szary w trzech rzędach
m 316

16 d.4 KNR 2-31 0402-04 Ława pod krawężniki betonowe z oporem m3 59,84

17 d.4 KNR 2-31 0402-03
Ława pod krawężnikowa betonowa zwykła 

pod ściek
m3 30,24

5

18 d.5 KNNR 6 0103-03

Profilowanie i zagęszczenie podłoża 

wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-

IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - 

jezdnia, ściek

m2 1339

Jezdnia

ODCINEK od 0+320 km do 0+678 km

Roboty przygotowawcze

Roboty rozbiórkowe

Roboty ziemne

Ławy, krawężniki, obrzeża, ściek



19 d.5 KNNR 6 0109-02

Podbudowy z mieszanki cementowo - 

piaskowej o Rm=1,5 Mpa gr 15 cm 

pieęgnowanie piaskiem i wodą grubość 

podbudowy po zagęszczeniu 15 cm - 

jezdnia, ściek

m2 1339

20 d.5 kalkulacja własna
Regulacja pionowa zworów i studni 

kanalizacji sanitarnej 
szt. 6

21 d.5 KNNR 6 0113-01
Warstwa dolna podbudowy z kruszyw 

łamanych gr. 20 cm - jezdnia
m2 1339

22 d.5 KNNR 6 1005-04
Oczyszczanie mechaniczne nawierzchni 

drogowych nieulepszonych - jezdnia
m2 1339

23 d.5 KNNR 6 1005-07
Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - 

jezdnia
m2 1339

24 d.5 KNNR 6 0110-03
Podbudowa z AC22P 35/50 - całkowita 

grubość warstwy 11 cm, Krotność = 1,38
m2 1339

25 d.5 KNNR 6 1005-04
Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni 

drogowych nieulepszonych - jezdnia
m2 1339

26 d.5 KNNR 6 1005-07
Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - 

jezdnia
m2 1339

27 d.5 KNNR 6 0308-03

Warstwa wiążąca AC22W z PMB 25/55-60 

całkowita grubość warstwy 8 cm - jezdnia, 

Krotność = 1,33

m2 1339

28 d.5 KNNR 6 1005-04
Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni 

drogowych nieulepszonych - jezdnia
m2 1339

29 d.5 KNNR 6 1005-07
Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - 

jezdnia
m2 1339

30 d.5 KNNR 6 0309-02
Warstwa ścieralna z AC11S z PMB45/80-55, 

całkowita grubość 4 cm
m2 1339

6

31 d.6 KNNR 60103-03

Profilowanie i zagęszczenie podłoża 

wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV 

pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - 

chodnik

m2 566,5

32 d.6 KNNR 6 0112-06
Warstwa górna podbudowy z pospółki gr. 15 

cm
m2 566,5

33 d.6
KNR 2-31 0511-03 

analogia

Nawierzchnia z kostki brukowej (czerwonej) 

grubości 6 cm na podsypce cementowo-

piaskowej - chodnik

m2 566,5

7

34 d.7 KNNR 6 0103-03

Profilowanie i zagęszczenie podłoża 

wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV 

pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - ciąg 

pieszo-rowerowy

m2 667,6

35 d.7 KNNR 6 0112-06
Warstwa górna podbudowy z pospółki gr. 15 

cm
m2 667,6

36 d.7 KNR 2-31 0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej (czerwonej 

bez fazowej) grubości 6 cm na podsypce 

cementowo-piaskowej - ciąg pieszo-

rowerowy

m2 667,6

8

37 d.8 KNNR 6 0103-03

Profilowanie i zagęszczenie podłoża 

wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-

IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - 

zjazdy

m2 330

38 d.8 KNNR 6 0113-01 Podbudowa z kruszyw łamanych gr. 15 cm m2 330

39 d.8 KNR 2-31 0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej (szarej) 

grubości 8 cm na podsypce cementowo-

piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - 

zjazdy

m2 330

9

40 d.9 KNR 2-01 0507-04 Plantowanie terenu m2 1033,5

41 d.9 KNNR 1 0507-01
Humusowanie z obsianiem przy grubości 

warstwy himusu 5 cm.
m2 1033,5

42 d.9
KNNR 6 0112-04 

analogia

Wykonanie poboczy z pospółki żwirowej 

szerokości 0,75 m o średniej grubości 

warstwy około 10 cm z mechanicznym 

wyrównaniem równiarką i zagęszczeniem 

walcem ogumionym 

m3 6,15

10

Chodnik od 0+400 do 0+678 km

Ciąg pieszo-rowerowy od 0+320 do 0+678 km

Zjazdy

Prace uzupełniające od 0+320 do 0+678 km

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu



43 d.9 KNNR 6 0705-02

Oznakowanie poziome jezdni farbą białą 

akrylową linie segregacyjne i krawędziowe 

ciągłe malowane mechanicznie - łącznie
m2 90,81

44 d.9 KNNR 6 0702-01
Pionowe znaki drogowe - słupki z rur 

stalowych
szt. 13

45 d.9 KNNR 6 0702-08
Pionowe znaki drogowe - zdjęcie znaków lub 

drogowskazów (do ponownego wbudowania)
szt. 4

46 d.9 KNNR 6 0702-05

Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, 

nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. 

Ponad 0,3 m2 - informacyjne - ostrzegawcze - 

zakazu - nakazu

szt. 15

10

47 d.10 kalkulacja własna Projekt czasowej organizacji ruchu szt. 1

11

48 d.11 kalkulacja własna Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna szt. 1

Inwentaryzacja powykonawcza

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT

Podatek VAT

Ogółem wartość kosztorysowa robót

Czasowa organizacja ruchu


