ZESTAWIE-NiE POZYCJ1 KOSZTQRYSU
Utwardzenie terenu drog wewn^trznych w osiedlu mieszkaniowym domow jednorodzirtnych w Kijewie Krolewskim - 1 etap (kosztorys_
siepy).KST
Lp. i Podstawa
Opis
Jedn.obm.
1;KanaHzaoja Deszczowa
1JKNR2-01
Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociaji, kolektory w
gruntach suchyeh kat.ill-IV z wydobyciem urobku topata_
d.1 0317-05
tub wycia_giem r§ cznym gt^bokosc do 3 m -szerokosc
0.8-1 .5m
2 KNR 2-01
Zasypywanie wykopdw iiniowych o scianach pionowych m3
j d.1 0320-05
gf^bokosd do 3 m kal.gr .Hi-iV -s^eiokosc 0.8-1 .5 m
m3
3|KNR 2-01
Drenaz - podsypka flltracyjna z piasku w gotowym sud.1 061 0-01
chym wykopie z przygotowaniem kruszywa
4JKNR2-01
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsi§- jms
d.1 1021 7-04
ibiernymi 0.25 m3 na odkted w gruncie kat.lll
!
S!KNR 2^01
Zasypywanie wykopow spycharkarni z przemieszczeniern rn3
gruntu na odi. do 10 m w gruncie kat. i-iii
d.1i0230-01
m3
6JKNR 2-01
Drenaz - podsypka filtracyjna z piasku w gotowym sud.1 0610-01
chym wykopie_zj>rzygotowaniem kruszywa
7KNNR41308- Kanaty z rur PVCte_ezonychna wcisk o sr. zewn. 160
m
d.102
mm
8 KNR 2-1 8
Proba szczelnosci kanaiow rurowych o sr.nominainej 1 50 m
d.1J0804-01
mm
Studnie rewizyjne z kr^gow betonowych o sr.1000 mm w stud.
9 KNR 2-1 8
d.1 0613-01
gotowym wykopie o gJ^bok. 3m
10 KNR 2-1 8
Studnie rewizyjne z kr^gow betonowych o sr.1000 mm w [0.5 m] stud.
d.1 0613-02
gotowym wykopie za kazde 0.5 m rdznicy gf§b.
11IKSNR41417- Studzienki sciekowe uiiczne betonowe o sr. 500 mm z
kpl.
d.1|02
osadnikiem bez syfonu
12 KNR 2-1 8
Kanaly rurowe - podtoza betonowe o grub. 15 cm
m2
d. 110504-03
13JKNNR41308- Kanaty z rur PVCte_czonychna wcisk o sr. zewn. 31 5
m
mm
d.105
14 KNR 2-1 8
Proba szczelnosci kana*6w rurowych o sr.nominainej 300 m
d.1 0804-04
mm
Razem dziat Kanalizacja Deszczowa
2 Utwardzenie drogi kostkq betonov/a
15JKNR 2-31
jMechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdnijm2
d.2 01 01 -01
ii chodnikow w gruncie kat.l-IV gtebok. 20 cm
|
Mechanlczne wykonanie koryta na catej szerokoscf jezdnilm2
16!KNR2-31
d.2 01 01 -02
i ohodnikdw w gruncie kat.NV - za kazde dalsze 5 cm giej
I
bok.
i
Krotnos6 = 4.4
I
Wywiezienie ziemi przy mechanicznym zatedowaniuTv^Jrris
17JKNR4-04
d.2|l 103-04
tedowaniu samochodem samowytedowczym na odleg. 1
krn /Analogia/
18 KNR 4-04
Wywiezienie ziemi przy mechanicznym zatedowaniu i wy-|m3
tedowaniu samoch.samowyt.- dod.za kazdy nast.rozp. 1
d.2 11 03-05
km /Anaiogia/
Krotnosc = 5
!
19 KNR 2-31
Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsa^cza-jm2
d.2 01 04-0 /
jc[C6j w nut yds iuu i la Cafe] 8^.61 .Ofuyi - yi uu. vvui Sivvy pO
zag. 10cm
20 KNR 2-31
Regulacja pionowa studzienek dla wtezow kanatowych szt.
d.2 1406-03
m3
21 KNR 2-31
tawa pod krawezniki betonowa z oporem
d.2 0402-04
Krawezniki betonowe wystaja^ce o wym. 15x30 cm na
22 KNR 2-31
m
d.2 0403-03
podsypce cem.piaskowej
23 KNR 2-31
Krawezniki betonowe wtopione o wym. 12x25 cm na pod- m
sypce cem.piaskowej
d.2 0403-05
24 KNR 2-31
Kraw^zniki betonowe - dod.za ustawienie na kikach o
m
d.210403-08
prom.do 40 m
25 KNR 2-31
jObrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piasko-jm
d.2 0407-02
wej z wyp.spoin piaskiem
26JKNR 2-31
Podbudowa z kruszywa temanego /gruz budowiany beto- m2
d.2J01 1 4-05
jnowy z recyklingu; - warstwa doina o grub.po zag^szcz.
15cm
!
27 KNR 2-31
Podbudowa z kruszywa ramanego /gruz budowiany beto- im2
d,2 01 1 4-06
nowy z recyklingu/ - warstwa doina - za kazdy dalszy 1 j
cm grub.po zag^szcz.
IKrotnosc = 5
28 KNR 0-1 1
|Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci m2
d.2 0316-01
80 mm typu 10 na podsypce piaskowej grubosci 50 mm
z wypeinieniem spoin piaskiem /kolor szary - jezdnia;
29 KNR 0-1 1
Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci m2
d.2 0316-01
80 mm typu 10 na podsypce piaskowej grubosci 50 mm
T. wypelnieniem spoin piaskiem /kolor czerwony ichodnik/
Razem dziat Utwardzenie drogi kostka. betonowa.
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