KosztorysowanieFORTE 9.70
Prawa autorskie
lNWESTPRoJEKT.SŁUPsK
152331
40-2 Roboty drogowe
t|iejscowyremont nawierzchnijezdni i p|aców na terenie targowiska przy ul.Pukowca.
15233140-2Roboty drogowe
aamowenle:

-okalizacja:Targowisko
Miejskie, ul.Pukowca23
Zamawiajqcy:
Targowisk
Miejskich
Zakład
t0-859Katowice,ul.Gliwicka
154
)ata przedmiaru:
2012-07-06
dentyfi
katorkosŹorysu:REMONT NAWERZCHN| NA TERENIE
TARGOWSKA-06.2012

1

z
l

CPV
5200000-9

WK Karta tytułowa

wyk.dn:2008-07-06str. 1

t budow|ane
w zakresiewznoszeniakomp|etnych
obiektówbudow|anych
|ubich częŚcioraz
w zakresieinżynierii
lqdowejiwodnej
budow|ane
w zakresiebudowyrurociągów,
ts230000-8 |Roboty
|iniikomunikacyjnych
i e|ektroenergetycznych,
autostrad,
dróg,|otniski kolei;wyrównywanie
terenu
[5233000-9 {obotyw zakresiekonstruowania,
fundamentowania
oraz wykonyłanianawierzchniautostrad,

41-907

KosztorysowanieFORTE 9.70
Prawaautorskie
lNWESTPRoJEKT.SŁUPsK
remontnawierzchnijezdnii p|aców na terenie targowiskaprzy ul.Pukowca.
kosztorysu:
REMONT NAWIERZCHNINA TERENIE

w zakresiewznoszeniakompletnych
obiektÓwbudowlanych
|ubich częścioraz
/ budow]ane
w zakresiein4ynieńi
lądowejiwodnej
1 toboty przygotowawcze
2 {oboĘ rozbiórkowe+ koryta
+Nawiezchnia
3
4 łoboĘróżne

FORTE 9.70
Kosztorysowanie
Prawa autorskie
lNWEsTpRoJEKT-SŁUPsK
remontnawierzchnijezdni i placów na terenie targowiskaprzy u|.Pukowca.
kosforysu:REMONT NAWIERZCHNINATERENIE
2008-07-06str. 1

W{ Przedmiar robót

t0

u0

Roboty pzygotowawcze
\nalogia-KNNR
1 112-2
3ST-0
1oboĘpomiaroweprzy powiezchniowychrobotachziemnychkorytapod
lawierzchniep|acówpostojowych
d|apotrzebdostosowanianowej
Jwaga!pomiarygeodezyjnewysokościowe
wysokościowego.
rawiezchnido stanuistniejqcego
4,17
704.86/10000
Roboty rozbiórkowe + koryta
\|ormazakładowa3-3
n2
3ST-1
:rezowanienawierzchnibitumicznejo gr.6 cm z wyĄ,tlozem
materiału
z rozbiórki
ra odl.do 10 km
,A 175,05+8776,38+C?3,34+D71,4+E419,10+G
205,88)-32,79-10,5

30

ł0

0,17

1627,86

1627,86

n2
KNNR 6 8024
SST-2
gr.4cm, mechaniczne
z mas mineralno-bitumicznych
Rozebranienawierzchni
F
cm -bramawyjazdowaz targowiska-miejsce
Uwaga!rozbiorkanaw.gr.10
[R=2,5;S=2,5]
77,O4
1,0*7,0
n3
Sktadowaniena wysypisku2-2

ssT-o

77,01

105,3i

Z ao/o>
KosĄ składowaniana wysypisku <Kp 0o/o;

t0

i0

105,37
627,86*0,06+77
,0*4,1
TI
fiNR 5721-',1
3ST-2
głębokość
no-asfaltowych,
z mas minera|
3ięciemechanicznenawierzchni
>ięcia5 cm
53,30
{,7+6,2+6,4+2,2+1,8+4,0+7,0+7,0+7,0+7,0
n
fiNR 5721-2

ssT-z

53,3(

53,3(

głębokośó
z mas minera|no-asfaltowych,
3ięciemechanicznenawierzchni
cm
następny
1
;ięcia
[R=5;S=5]
70

30

flNR 6 802-4

ssT-2

n2

gr.4cm, mechaniczne
z mas mineralno-bitumicznych
łozebranienawierzchni
w miejscu
Jwaga!rozbiórkanaw.gr.l0cm w miejscuwymianypodbudowy+
-miejsceE [R=2,5;S=2,5]
croguzwa|niającego
43,29
12,79+fi,5
(NNR 6 8Ar2
n2
3ST-2
z kruszywagr.15cm, mechaniczne
łozebraniepodbudowy
gr.30cm -w miejscuwymianykonstrukcji
istn.podbudowy
Jwaga!
rozbiórka
'R=2;S=21

43,2!

43,21

W1 Przedmiarrobót
tlr

tlazwa

)0

fiNR 6 801-6
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str. 2
Jednostkamiary
Iośó
n2
10,5(

isT-z

lozebraniepodbudowy
z betonu9r.15cm, mechaniczne
Jwaga!wmiejscupodpodbudowę
betonową
d|akolczatki
u,0*1
,5
t 0 0 (NR 4-041103-1

10,50
n3

22,81

lVlwiezieniegruzuz terenurozbiórkiprzy mechanicznymzaładowaniu
i
łryładowa
niu. załadowa
nie gruzu koparko-ładowa
rkąsamochodów
przyobsłudzena zmianęroboczqprzez3 samochody
iamowyładowczych
Jwaga!załaduneki odwóz gruzu rozebranejnawasfa|towej
i podbudowy
13,29*0,
1+46,29*
0,2+77,O*0,
1+10,5*0,'l
5
22,8ę
r 1 0 fiR4-041103-4
n3

22,81

isT-o

isT-o

Nywiezieniegruzuz terenurozbiórkiprzy mechanicznymzałiadowaniu
i
- transpońgruzusamochodemsamowyładowczym
vyładowaniu
na od|.1km
120 fiR 4-041103-5
35T-0
gruzuz terenurozbiórkiprzymechanicznym
lVywiezienie
załadowaniu
i
- nakładyuzupełniajqce
qyładowaniu
na każdydalszy rozpoczętykm
ponad1 km [S=9]
rdl.transpońu
t 3 0 Składowanie
na wysypisku2.2

ssT-o

n3

22,8Q

n3

22,8Q

n2

43,29

(osĄ składowaniana wylsypisku<Kp 0olo;Zao/o>

22,86
t40

fiNR6101-2
3ST-3
(orytawykony,tłvane
na caĘ szerokościjezdnii chodników mechanicznie,
cm,
l|-lV
20
kat.gruntu
;ĘbokoŚó

)2.79+10.5
t 5 0 Ąnalogia-KNNR
1 202.4

ssT-o

22,86

4?,29
n3

podsiębiernymi
łobotyziemnewyk.koparkami
z transportem
urobku
;amochodami
samowyładowczymi
na od|.do1 km koparkio poj'łyżki
0'25 m3,
lruntkat.lllJV
Jwaga!załaduneki odwóz mateńafuz korytowania
13,?g'0.2
8,66
t60 fiNR 1208-2
n3
3ST-0
{akładyuzupełniające
do tab|icza każdydalszy rozpoczęty1 km od|'transportu
przy przewoziepo drogacho
ronad1 km samochodamisamowyładowczymi
rawierzchni
utwardzonej,
kat.gruntu
l-lV [S=9]
170 ikładowaniena wysypisku2.2
n3

isT-o

3

(osĄ składowaniana q5ypisku <Kp 0%;Zao/o>
1,66
Podbudowa +Nawierzchnia

8,6(

8,6f

8,6f

8,66

1 8 0 fiNR 6106-2
3ST-4
po zagęszczeniu10 cm
/Varstwy
odcinajqcezagęszczaneręcznie,gr.warstwy
- miejsceE
+ pod próg zwa|aniajacy
Jwaga!w miejscuwymianykonstrukcji

n2

43,21

1 9 0 flNR 6112-2
n2
3ST-5
]odbudowyz kruszywnatura|nych
po zagęszczeniu
warstwadolna,gr'warstvYy
25cm
Jwaga!j.w.

43,21

Wl Pruedmiarrobót
tlazwa
!r
200 fiNR 6112-6
3ST-5
)odbudowyz kruszywnatura|nych
po zagęszczeniu
wastwa górna, gr.warstwy
1 5c m
Jwaga!w-wagórna podbudowyw miejscuurymianykonstrukcji
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Jednostka
miary
lość
n2
32,71

n2
2',10 KNNR 6112-6
SST-5
po zagęszczeniu
Podbudowy
z kruszywnatura|nych
warstwagÓrna,gr.warstwy
1 5c m
proguw
17 cm ze względuna zawyżenie
Uwaga!podbudowaproguśr.grubości
stosunku
istn.[R=1,13;M=1
do nawierzchni
,13;S=1
,13]
220 (sNR 6 107-1
n3

ssT-6

230

240

250
260

Ąrówn anie istniejqcejpodbudowytłuczniemsońowanym,zagęszczanie
gr.do10 cm
nechaniczne,
(NNR 6 109-2
n2
3ST-7
)odbudowybetonowepie|ęgnacja
podbudowy
piaskiemiwodą,gr'warstvuy
po
zagęszczeniu
15 cm
Jwaga!podbudowaw miejscukolczatki-miejsce
F
1,0*1,5
10,50

ssT-7

prętamista|owymiokrqgłymi
Zbrojeniekonstrukcjimonolitycznych
żebrowanymi
l średnicy
do 14 mm
Jwaga!zbrojeniepodbydowybetonowejpod ko|czatkę.siatka80 mm
31,25*1,2111000
0,16
fiNR 6 1005'4
n2
3ST-8
Szyszczenie mechaniczne nawierzchni nieulepszonej
fiNR 6 10054
n2
3ST-8
ulepszonejbitumem
Szyszczeniemechanicznenawierzchni
627,86
1 627.8e

270 (NNR6 1005-7

10,5(

77,0(
1627,81

n2

1737.6t

1 737,65
n2

32,79

isT-8
3kropienie
nawierzchni
asfaltem

ssT-g

6,6!

0,1(

fiNR 2 104-4

737,65
280 fiNR 6 504-2

10,5(

gr'warstłypo zagęszczeniu4 cm
)hodnikiz mieszankigrysowo-żwirowej,
do|nejw-wynawierzchniwmiejscuwymiany
Jwaga!ręczneułożenie
<onstrukcji(górna
w.wado ułożenia
w całości
z pozostałq
nowqnawierzchniq
)
,2,79
32,79

190 (NNR6 504-5

isT-g

3,24

]hodniki z mieszanki - dodatek za dalszy 1 km przewozu ponad 5 km [S=15]

),100*32,79
3,28
100 fiNR 6 308-1
n2
;sT-10
gr'warstwy
Narstwawiqżqcaz mieszanekmineralno-bitumicznych
asfa|towych,
)o zagęszczeniu4 cm
-miejsceF
Jwaga!dolnaw-wanawiezchniwmiejscuwyjazduz targowiska

77,0A

W1 Przedmiarrobót

{r

!azwa
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miary
loŚć
Jednostka

] 1 0 (NNR 6 308-7
3ST-10
Ąlarstwawiqzqcaz mieszanekmineralno-bitumicznych
dodatekza da|szy1 km
)rzewozuponad5 km [S=15]
),100.77,0
7,70
)20 fiNR 6 309-3
n2
3ST-10
/Varstwa
ścieralna
z mieszanekminera|no.bitumicznych
asfaltowych,gr.warstwy
)o zagęszczeniu6 cm
627,86+32,79+77,0
1 737.65
130 fiNR 6 309-7
3ST-10
- dodatekza da|szy1
/Varstwa
ścieralna
z mieszanekminera|no-bitumicznych
(m przewozuponad5 km [S=15]
),150*1531
229,77
,77
140 (NNR6 502-3
n2

isT-11

7,7a

1 737,61

229,77

10,5(

]hodnikiz kostkibrukowejbetonowejgr.8 cm na podsypce
,.ementowo-piaskowej,wypełnieniespoin piaskiem
Jwaga! nawierzchnia progu zwa|niajqcego

10,50
,0x*1
,5
4
Roboty różne
)50 fiR 2-31 1406-2
;zt
3ST-12
- kratekściekowych
legulacjapionowastudzienekd|aurzqdzeńpodziemnych
rlicznych
t60

(NR 2-311406-4
3ST-12
- zaworów
łegulacjapionowastudzienekd|aurzqdzeńpodziemnych
uodociqgowych
i gazowych

)70

G|kulacjawłasna1.1

)sT-z

)emontażprogówzwalniajqcychmodułowych
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