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Norma Expert  Wersja: 5.8.300.11  Nr seryjny: 2030



KOSZTORYS INWESTORSKI

Kosztorys inwestorski uproszczony

WartośćCena jedn.Ilośćj.m.OpisPodstawaLp.
KOSZTORYS:

0,000,00215,00m3Roboty ziemne wykonywane koparkami
podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w
gruncie kat. I-II z transportem urobku
samochodami samowyładowczymi na
odległość do 1 km

KNR 2-01
0206-01

1

0,000,00106,79mRury deszczowe z PVC śr 160 mm o
połączeniach klejonych

KNR-W 2-
15 0214-02

2

0,000,004,00szt.Studzienki kanalizacyjne systemowe
"WAVIN" o śr. 315-425 mm - zamknięcie
rurą teleskopową

KNR-W 2-
18 0517-02

3

0,000,00160,00m3Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami;
grunty sypkie kat. I-II - wskaźnik
zagęszczenia gruntu Js=0.98

KNR-W 2-
01 0228-03
s.sz. 2.5.2.

9907-03

4

0,000,0086,00m3Płyty fundamentowe żelbetowe - z
zastosowaniem pompy do betonu

KNR 2-02
0205-01

5

0,000,00430,02m2Izolacje przeciwwilgociowe z papy
powierzchni poziomych na lepiku na
gorąco - pierwsza warstwa

KNR 2-02
0604-03

6

0,000,00430,00m2Posadzki betonowe grubości 5 cm zatarte
na gładko

KNR 2-22
1003-02

7

0,000,0064,50m3Analogia - dodatek do posadzki - grub.
15cm

KNR 2-02
0205-01

8

0,000,0011600,00kgMontaż kompletnej konstrukcji stalowej
ocynkowanej, w tym słupy, rygle,
kratownice oraz stężenia prętowe
pionowe i poziome wraz z materiałem,
ocynkowaniem oraz transportem
konstrukcji na budowę

Analiza
własna
wycena

indywidualn
a

9

0,000,00452,48m2Dostawa i montaż dachowych płyt
warstwowych z wypełnieniem
poliuretanem gr. 10cm wraz z komletem
obróbek blacharskich, w tym rynny oraz
rury spustowe

Analiza
własna
wycena

indywidualn
a

10

0,000,00451,68m2Dostawa i montaż obudowy ścian z płyt
warstwowych z wypełnieniem
poliuretanem gr. 10cm

Analiza
własna
wycena

indywidualn
a

11

0,000,001,00kpl.Dostawa i montaż drzwi i bram
segmentowych zgodnie z zestawieniem
stolarki drzwiowej

Analiza
własna
wycena

indywidualn
a

12

0,000,001,00kpl.Montaż wewnętrznej instalacji
elektrycznej wraz z materiałem,
pomiarami oraz budową przyłącza
elektroenergetycznego

Analiza
własna
wycena

indywidualn
a

13
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KOSZTORYS INWESTORSKI

Kosztorys inwestorski uproszczony

WartośćCena jedn.Ilośćj.m.OpisPodstawaLp.
0,000,00573,60m2Nawierzchnie z kostki betonowej

"POLBRUK" grubości 80 mm typu 150 na
podsypce piaskowej grubości 50 mm z
wypełnieniem spoin piaskiem - kilka
spadków - zastosowanie zagęszczarki
wibracyjnej

KNR 0-11
0316-06
z.sz. 5.3
z.sz. 5.4

14

SprzętMateriałyRobociznaRazem

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

0,00Razem koszty bezpośrednie

0,00RAZEM

zero i 00/100 złSłownie:
0,00OGÓŁEM
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KOSZTORYS INWESTORSKI

Zestawienie robocizny

WartośćCena jedn.Ilośćj.m.NazwaLp.
0,000,001295,9979r-grobocizna1

0,00RAZEM

zero i 00/100 złSłownie:

Zestawienie materiałów

WartośćCena jedn.Il wyk.Il inw.Ilośćj.m.NazwaLp.
0,000,0087,29000,000087,2900m3Beton zwykły C20/25 (B-25)1

0,000,000,30100,00000,3010m3Deski iglaste obrzynane gr.28-
45mm,kl.III

2

0,000,000,15050,00000,1505m3deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III3

0,000,003,01000,00003,0100kggwoździe budowlane okrągłe gołe4

0,000,00000,0000złmateriały pomocnicze5

0,000,00129,00600,0000129,0060kgRoztwór asfaltowy do gruntowania6

0,000,00688,03200,0000688,0320kglepik asfaltowy bez wypełniaczy na
gorąco

7

0,000,00494,52300,0000494,5230m2Papa asf.na wel.szkl.podkł.odm.
100/1200

8

0,000,001625,45200,00001625,4520m3Drewno opałowe9

0,000,0087,82750,000087,8275m3Beton zwykły C30/37 (B-37)10

0,000,003,52600,00003,5260tCement portl,zw.z dod.CEM II/A-V
32,5 work

11

0,000,003,01000,00003,0100m3Żwir do bet. wielofrak. uziar. 2-16
mm

12

0,000,00292,40000,0000292,4000kgLepik asfalt.stos.na zimno13

0,000,000,68800,00000,6880m3Listwy i łaty igl.wymiar.dł.2,4-
6,3m,kl.II

14

0,000,00587,94000,0000587,9400m2Kostka brukowa betonowa -
standardowa grub. 8 cm
BEHATON, HOLLAND, szara

15

0,000,0040,43880,000040,4388m3Piasek uziar.0-4mm16

0,000,0010,32480,000010,3248m3woda17

0,000,00106,79000,0000106,7900mRury z kielichem z PVC Klasa C -
SN 8 KGEM 160/1000

18

0,000,0016,01850,000016,0185szt.kształtki kanalizacyjne z PCW o śr.
160 mm

19

0,000,004,00000,00004,0000sztKineta Tegra 425 przepływowa
160/0st SW

20

0,000,008,00000,00008,0000sztUszczelka U 16021

0,000,004,20000,00004,2000mRura karbowana trzonowa PP
Tegra 425 (3m) bezkielichowa

22

0,000,004,00000,00004,0000sztRura teleskopowa PVC-U 425x375
mm z uszczelką F

23

0,000,004,00000,00004,0000kplWłaz do rur teleskopowych fi 425
kl.D - 400 - pokrywa przykręcana

24

0,000,000,80000,00000,8000m3Pospółka - uziarnienie 0-31,5 mm25

0,00RAZEM

zero i 00/100 złSłownie:

Zestawienie sprzętu

WartośćCena jedn.Ilośćj.m.NazwaLp.
0,000,0013,2225m-gKoparko-ład samobieżna 0,5-0,61

0,000,0039,9685m-gSamochód samowyład.do 5t (1)2

0,000,008,0199m-gSamochód skrzyn.10-15t (1)3

0,000,009,0300m-gpompa do betonu na samochodzie4

0,000,004,2142m-gWyciąg wolnostoj. elektr. 0,5t5

0,000,007,7872m-gzagęszczarka wibracyjna spalinowa 100 m3/h6

0,000,0030,4008m-gubijak spalinowy7

0,000,0014,3400m-gpiła do ciecia płytek8
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KOSZTORYS INWESTORSKI

Zestawienie sprzętu

WartośćCena jedn.Ilośćj.m.NazwaLp.
0,000,000,2800m-gsamochód skrzyniowy 5 t9

0,00RAZEM

zero i 00/100 złSłownie:
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