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DZIAŁY KOSZTORYSU
Remont nawierzchni bitumicznej dróg, ulic i chodnik ów na terenie Miasta i Gminy Swarz ędz

2

Lp. Kod wg CPV Nazwa działu Od Do
1 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich

części  oraz roboty w zakresie inŜynierii lądowej i wodnej
1 24

1.1 Remont nawierzchni bitumicznej o powierzchni do 15 m2 1 2
1.2 Remont nawierzchni bitumicznej o powierzchni ponad 15 m2 wraz z regulacją urządzeń

podziemnych
3 11

1.3 Remont nawierzchni bitumicznej z wykonaniem nowej konstrukcji o pow. poniŜej 15,0 m2 12 17
1.4 Remont nawierzchni bitumicznej z naprawą i wykorzystaniem podbudowy oraz uzupełnie-

niem do 20% o pow. poniŜej 15,0 m2
18 24
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OPISY PODSTAWY WYCENY
Remont nawierzchni bitumicznej dróg, ulic i chodnik ów na terenie Miasta i Gminy Swarz ędz

3

Lp. Opis katalogu Pozycje Katalog Wydawnictwo
1 Nawierzchnie na drogach i

ulicach 
1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22

KNR 2-31 ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9
1996

2 Roboty remontowe budowla-
ne 

2, 17, 24 KNR 4-01 ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9
1996

3 Nawierzchnie na drogach i
ulicach wykonywane mecha-
nicznie 

3 KNR AT-03 ATHENASOFT wyd.I 2000

4 Budowle i roboty ziemne 4 KNR 2-01 ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9
1996

5 Nawierzchnie tramwajowe 23 KNR 2-09 ORGBUD wyd.I 1986,biuletyny do 9
1996
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PRZEDMIAR
Remont nawierzchni bitumicznej dróg, ulic i chodników na terenie Miasta i Gminy Swarzędz

4

Lp. Podsta-
wa

Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 45200000-
9

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich  cz ęści
oraz roboty w zakresie in Ŝynierii l ądowej i wodnej

1.1 Remont nawierzchni bitumicznej o powierzchni do 15 m2
1

d.1.1
KNR 2-31
1106-01
analogia

D-05.03.17 Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-as-
faltowa - wycięcie uszkodzonych miejsc nawierzchni z nadaniem re-
gularnych kształtów - oczyszczenie uszkodzonych miejsc z usunię-
ciem rumuszu na pryzmę - ogrzanie bitumu i skropienie naprawiane-
go miejsca - rozścielenie ręczne mieszanki bitumicznej o gr 5 cm -
zagęszczenie mieszanki - skropienie bitumem powierzchni górnej
warstwy z posypaniem kruszywem

t

0.025 * 5 t 0.125
RAZEM 0.125

2
d.1.1

KNR 4-01
0108-11
0108-12 

D-05.03.17 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczy-
mi na odległość wg Wykonawcy

m3

0.05 * 0.60 m3 0.030
 

RAZEM 0.030
1.2 Remont nawierzchni bitumicznej o powierzchni ponad 15 m2 wraz z regulacj ą urządzeń po-

dziemnych
3

d.1.2
KNR AT-
03 0102-
03 + KNR
AT-03
0102-02 in-
terpolacja

D-05.03.17 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm z
wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km (do kształtów figury
geometrycznej)

m2

1.0 m2 1.000
RAZEM 1.000

4
d.1.2

KNR 2-01
0214-03

D-05.03.17 Nakłady uzupełn.za kaŜde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1
km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych zie-
mi kat.I-II - odl. wg Wykonawcy

m3

1.0 * 0.05 * 0.60 m3 0.030
RAZEM 0.030

5
d.1.2

KNR 2-31
1406-02

D-05.03.17 Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych szt.

2/15 szt. 0.133
RAZEM 0.133

6
d.1.2

KNR 2-31
1406-03

D-05.03.17 Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych szt.

2/15 szt. 0.133
RAZEM 0.133

7
d.1.2

KNR 2-31
1406-04

D-05.03.17 Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazo-
wych

szt.

4/15 szt. 0.267
RAZEM 0.267

8
d.1.2

KNR 2-31
1004-06

D-05.03.17 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2

1.0 m2 1.000
RAZEM 1.000

9
d.1.2

KNR 2-31
1004-07

D-05.03.17 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem dwukrotne
Krotność = 2

m2

1.0 m2 1.000
RAZEM 1.000

10
d.1.2

KNR 2-31
0310-05

D-05.03.17 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - war-
stwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm

m2

1.0 m2 1.000
RAZEM 1.000

11
d.1.2

KNR 2-31
0310-06

D-05.03.17 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - war-
stwa ścieralna asfaltowa - kaŜdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz. -
za dalsze 2 cm grubości
Krotność = 2

m2

1.0 m2 1.000
RAZEM 1.000

1.3 Remont nawierzchni bitumicznej z wykonaniem nowej k onstrukcji o pow. poni Ŝej 15,0 m2
12

d.1.3
KNR 2-31
1106-01
analogia

D-05.03.17 Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-as-
faltowa - wycięcie uszkodzonych miejsc nawierzchni z nadaniem re-
gularnych kształtów - oczyszczenie uszkodzonych miejsc z usunię-
ciem rumuszu na pryzmę - ogrzanie bitumu i skropienie naprawiane-
go miejsca - rozścielenie ręczne mieszanki bitumicznej o gr 8 cm i 5
cm - zagęszczenie mieszanki - skropienie bitumem powierzchni gór-
nej warstwy z posypaniem kruszywem

t

0.025 * (5 + 8) t 0.325
RAZEM 0.325
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PRZEDMIAR
Remont nawierzchni bitumicznej dróg, ulic i chodników na terenie Miasta i Gminy Swarzędz

5

Lp. Podsta-
wa

Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

13
d.1.3

KNR 2-31
0204-03
tab 0114
uwaga 2

D-05.03.17 Podbudowa z tłucznia kamiennego o grubości 10 cm rozścielana
ręcznie

m2

1.0 m2 1.000
RAZEM 1.000

14
d.1.3

KNR 2-31
0204-04
tab 0114
uwaga 2

D-05.03.17 Podbudowa z tłucznia kamiennego rozścielana ręcznie - kaŜdy dal-
szy 1 cm grubość po zagęszczeniu - za dalsze 10 cm grubości
Krotność = 10

m2

1.0 m2 1.000
RAZEM 1.000

15
d.1.3

KNR 2-31
0802-05

D-05.03.17 Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości
15 cm

m2

1.0 * 0.80 m2 0.800
RAZEM 0.800

16
d.1.3

KNR 2-31
0802-06

D-05.03.17 Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1
cm grubości za dalsze 5 cm grubości
Krotność = 5

m2

1.0 * 0.80 m2 0.800
RAZEM 0.800

17
d.1.3

KNR 4-01
0108-11
0108-12 

D-05.03.17 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczy-
mi na odległość wg Wykonawcy

m3

(0.13 * 0.60) + (0.20* 0.80 ) m3 0.238
RAZEM 0.238

1.4 Remont nawierzchni bitumicznej z napraw ą i wykorzystaniem podbudowy oraz uzupełnieniem
do 20% o pow. poni Ŝej 15,0 m2

18
d.1.4

KNR 2-31
1106-01
analogia

D-05.03.17 Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-as-
faltowa - wycięcie uszkodzonych miejsc nawierzchni z nadaniem re-
gularnych kształtów - oczyszczenie uszkodzonych miejsc z usunię-
ciem rumuszu na pryzmę - ogrzanie bitumu i skropienie naprawiane-
go miejsca - rozścielenie ręczne mieszanki bitumicznej o gr 8 cm i 5
cm - zagęszczenie mieszanki - skropienie bitumem powierzchni gór-
nej warstwy z posypaniem kruszywem

t

0.025 * (5 + 8) t 0.325
RAZEM 0.325

19
d.1.4

KNR 2-31
0204-03
tab 0114
uwaga 2

D-05.03.17 Podbudowa z tłucznia kamiennego o grubości 10 cm rozścielana
ręcznie (20% uzupełnienia podbudowy)

m2

1.0 m2 1.000
RAZEM 1.000

20
d.1.4

KNR 2-31
0204-04
tab 0114
uwaga 2

D-05.03.17 Podbudowa z tłucznia kamiennego rozścielana ręcznie - kaŜdy dal-
szy 1 cm grubość po zagęszczeniu - za dalsze 10 cm grubości (20%
uzupełnienia podbudowy)
Krotność = 10

m2

1.0 m2 1.000
RAZEM 1.000

21
d.1.4

KNR 2-31
0802-05

D-05.03.17 Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości
15 cm

m2

1.0 * 0.80 m2 0.800
RAZEM 0.800

22
d.1.4

KNR 2-31
0802-06

D-05.03.17 Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1
cm grubości za dalsze 5 cm grubości
Krotność = 5

m2

1.0 * 0.80 m2 0.800
RAZEM 0.800

23
d.1.4

KNR 2-09
0106-03

D-05.03.17 Ręczne oczyszczenie podbudowy z tłucznia m3

0.20 * 0.80 m3 0.160
RAZEM 0.160

24
d.1.4

KNR 4-01
0108-11
0108-12 

D-05.03.17 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczy-
mi na odległość wg Wykonawcy

m3

(0.13 * 0.60) + (0.20* 0.80 ) m3 0.238
RAZEM 0.238
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Przedmiar robót (oferta)
Remont nawierzchni bitumicznej dróg, ulic i chodnik ów na terenie Miasta i Gminy Swarz ędz

6

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

1 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich  cz ęści  oraz ro-
boty w zakresie in Ŝynierii l ądowej i wodnej

1.1 Remont nawierzchni bitumicznej o powierzchni do 15 m2
1

d.1.
1

KNR 2-31 1106-
01 analogia

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką
mineralno-asfaltowa - wycięcie uszkodzonych miejsc na-
wierzchni z nadaniem regularnych kształtów - oczysz-
czenie uszkodzonych miejsc z usunięciem rumuszu na
pryzmę - ogrzanie bitumu i skropienie naprawianego
miejsca - rozścielenie ręczne mieszanki bitumicznej o gr
5 cm - zagęszczenie mieszanki - skropienie bitumem
powierzchni górnej warstwy z posypaniem kruszywem

t 0.125

2
d.1.

1

KNR 4-01 0108-
11 0108-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sa-
mowyładowczymi na odległość wg Wykonawcy

m3 0.030

Razem dział: Remont nawierzchni bitumicznej o powierzchni do 15 m2
1.2 Remont nawierzchni bitumicznej o powierzchni ponad 15 m2 wraz z regulacj ą urządzeń podziemnych

3
d.1.

2

KNR AT-03
0102-03 + KNR
AT-03 0102-02
interpolacja

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej
o gr. 5 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1
km (do kształtów figury geometrycznej)

m2 1.000

4
d.1.

2

KNR 2-01 0214-
03

Nakłady uzupełn.za kaŜde dalsze rozp. 0.5 km transpor-
tu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po
drogach utwardzonych ziemi kat.I-II - odl. wg Wykonaw-
cy

m3 0.030

5
d.1.

2

KNR 2-31 1406-
02

Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych
ulicznych

szt. 0.133

6
d.1.

2

KNR 2-31 1406-
03

Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych szt. 0.133

7
d.1.

2

KNR 2-31 1406-
04

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągo-
wych i gazowych

szt. 0.267

8
d.1.

2

KNR 2-31 1004-
06

Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulep-
szonej (bitum)

m2 1.000

9
d.1.

2

KNR 2-31 1004-
07

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem dwukrotne
Krotność = 2

m2 1.000

10
d.1.

2

KNR 2-31 0310-
05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry-
sowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po za-
gęszcz. 3 cm

m2 1.000

11
d.1.

2

KNR 2-31 0310-
06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry-
sowych - warstwa ścieralna asfaltowa - kaŜdy dalszy 1
cm grubość po zagęszcz. - za dalsze 2 cm grubości
Krotność = 2

m2 1.000

Razem dział: Remont nawierzchni bitumicznej o powierzchni ponad 15 m2 wraz z regulacją urządzeń podziemnych
1.3 Remont nawierzchni bitumicznej z wykonaniem nowej k onstrukcji o pow. poni Ŝej 15,0 m2
12

d.1.
3

KNR 2-31 1106-
01 analogia

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką
mineralno-asfaltowa - wycięcie uszkodzonych miejsc na-
wierzchni z nadaniem regularnych kształtów - oczysz-
czenie uszkodzonych miejsc z usunięciem rumuszu na
pryzmę - ogrzanie bitumu i skropienie naprawianego
miejsca - rozścielenie ręczne mieszanki bitumicznej o gr
8 cm i 5 cm - zagęszczenie mieszanki - skropienie bitu-
mem powierzchni górnej warstwy z posypaniem kruszy-
wem

t 0.325

13
d.1.

3

KNR 2-31 0204-
03 tab 0114
uwaga 2

Podbudowa z tłucznia kamiennego o grubości 10 cm
rozścielana ręcznie

m2 1.000

14
d.1.

3

KNR 2-31 0204-
04 tab 0114
uwaga 2

Podbudowa z tłucznia kamiennego rozścielana ręcznie -
kaŜdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu - za dalsze
10 cm grubości
Krotność = 10

m2 1.000

15
d.1.

3

KNR 2-31 0802-
05

Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego
o grubości 15 cm

m2 0.800

16
d.1.

3

KNR 2-31 0802-
06

Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego
- dalszy 1 cm grubości za dalsze 5 cm grubości
Krotność = 5

m2 0.800

17
d.1.

3

KNR 4-01 0108-
11 0108-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sa-
mowyładowczymi na odległość wg Wykonawcy

m3 0.238

Razem dział: Remont nawierzchni bitumicznej z wykonaniem nowej konstrukcji o pow. poniŜej 15,0 m2
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Przedmiar robót (oferta)
Remont nawierzchni bitumicznej dróg, ulic i chodnik ów na terenie Miasta i Gminy Swarz ędz

7

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.4 Remont nawierzchni bitumicznej z napraw ą i wykorzystaniem podbudowy oraz uzupełnieniem do 2 0% o

pow. poni Ŝej 15,0 m2
18

d.1.
4

KNR 2-31 1106-
01 analogia

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką
mineralno-asfaltowa - wycięcie uszkodzonych miejsc na-
wierzchni z nadaniem regularnych kształtów - oczysz-
czenie uszkodzonych miejsc z usunięciem rumuszu na
pryzmę - ogrzanie bitumu i skropienie naprawianego
miejsca - rozścielenie ręczne mieszanki bitumicznej o gr
8 cm i 5 cm - zagęszczenie mieszanki - skropienie bitu-
mem powierzchni górnej warstwy z posypaniem kruszy-
wem

t 0.325

19
d.1.

4

KNR 2-31 0204-
03 tab 0114
uwaga 2

Podbudowa z tłucznia kamiennego o grubości 10 cm
rozścielana ręcznie (20% uzupełnienia podbudowy)

m2 1.000

20
d.1.

4

KNR 2-31 0204-
04 tab 0114
uwaga 2

Podbudowa z tłucznia kamiennego rozścielana ręcznie -
kaŜdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu - za dalsze
10 cm grubości (20% uzupełnienia podbudowy)
Krotność = 10

m2 1.000

21
d.1.

4

KNR 2-31 0802-
05

Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego
o grubości 15 cm

m2 0.800

22
d.1.

4

KNR 2-31 0802-
06

Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego
- dalszy 1 cm grubości za dalsze 5 cm grubości
Krotność = 5

m2 0.800

23
d.1.

4

KNR 2-09 0106-
03

Ręczne oczyszczenie podbudowy z tłucznia m3 0.160

24
d.1.

4

KNR 4-01 0108-
11 0108-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sa-
mowyładowczymi na odległość wg Wykonawcy

m3 0.238

Razem dział: Remont nawierzchni bitumicznej z naprawą i wykorzystaniem podbudowy oraz uzupełnieniem do 20% o
pow. poniŜej 15,0 m2
Razem dział: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich  części  oraz roboty w
zakresie inŜynierii lądowej i wodnej
Ogółem warto ść kosztorysowa robót

Słownie:  
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