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Kosztorys Kosztorys
1 Element ukształtowanie terenu

1.1 KNR 201/108/5 Mechaniczne karczowanie, krzaki i podszycia średniej gęstości ha 0,06

1.2 KNR 201/126/1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 15˙cm m2 4 510

1.3 KNR 201/126/2 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, dodatek za każde dalsze 5˙cm 
grubości m2 4 510

1.4 KNR 401/108/6 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi do 1˙km, grunt kategorii III m3 700

1.5 KNR 201/235/1 
(2)

Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami, wysokość do 3,0˙m, grunt kategorii I-II, spycharka 
74˙kW (100˙KM) m3 378

1.6 KNR 201/236/3 Zagęszczanie nasypów, zagęszczarkami, grunt sypki kategorii I-III m3 378

2 Element roboty drogowe

2.1 KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości
20˙cm m2 950

2.2 KNR 231/101/2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za 
każde dalsze 5˙cm głębokości m2 950

2.3 KNR 231/204/3 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa dolna z tłucznia, grubość warstwy po uwałowaniu 10˙cm m2 1 655

2.4 KNR 231/204/4 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa dolna z tłucznia, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości 
warstwy m2 950

2.5 KNR 231/204/4 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa dolna z tłucznia, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości 
warstwy m2 705

2.6 KNR 11/322/1 Chodniki z kostki betonowej "Polbruk grubości 60˙mm " na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50˙mm
z wypełnieniem spoin zaprawą cementową, typ˙40 m2 165

2.7 KNR 231/402/4 Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem m3 464

2.8 KNR 231/403/1 Krawężniki betonowe, wystające 15x30˙cm na podsypce piaskowej m 464

2.9 KNR 231/407/1 Obrzeża betonowe, 20x6˙cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową m 550

3 Element Obudowa reaktora

3.1 KNR 202/1101/7
(2)

Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, piasek
m3 3,56

3.2 KNR 202/205/1 
(1)

Płyty fundamentowe żelbetowe, płyty, transport betonu taczkami, japonkami
m3 7,12

3.3 KNR 202/206/1 
(1)

Ściany betonowe, grubość 20˙cm, proste, wysokość do 3˙m, transport betonu taczkami, japonkami
m2 72,6

3.4 KNR 205/1002/1 Lekka obudowa ścian osłonowych z płyt PW˙8/B montowana metodą tradycyjną, płyty PW˙8/B-U˙1, 
PW˙8/B-Sc˙1 m2 58,2

3.5 KNR 202/1209/1 Balustrady z pochwytem stalowym tarasowe m 36,5

3.6 KNR 202/290/2 
(1)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi do 
7˙mm t 0,96

4 Element Obudowa pompowni

4.1 KNR 205/1004/1 Lekka obudowa dachów z płyt PW8/B-U2 montowana metodą tradycyjną, dach płaski o nachyleniu do 10% m2 25

4.2 KNR 205/1005/1 Montaż konstrukcji uzupełniających z profili walcowanych na gorąco pod lekką obudowę, masa do 
80˙kg/element t 0,34

4.3 KNR 401/322/2 Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne szt 2

4.4 KNR 202/1203/2 Drzwi stalowe, pełne, ponad 2˙m2 m2 4,8

5 Element zbiornik ścieków dowożonych

5.1 KNR 202/1101/7
(2)

Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, piasek
m3 1,35

5.2 KNR 202/205/1 
(1)

Płyty fundamentowe żelbetowe, płyty, transport betonu taczkami, japonkami
m3 2,7

5.3 KNR 202/206/1 
(1)

Ściany betonowe, grubość 20˙cm, proste, wysokość do 3˙m, transport betonu taczkami, japonkami
m2 26

5.4 KNR 202/1209/1 Balustrady z pochwytem stalowym tarasowe m 14

5.5 KNR 202/290/2 
(1)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi do 
7˙mm t 0,35

6 Element Zbiornik osadu nadmiernego

6.1 KNR 202/1101/7
(2)

Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, piasek
m3 1,6

6.2 KNR 202/205/1 
(1)

Płyty fundamentowe żelbetowe, płyty, transport betonu taczkami, japonkami
m3 3,2

6.3 KNR 202/206/1 
(1)

Ściany betonowe, grubość 20˙cm, proste, wysokość do 3˙m, transport betonu taczkami, japonkami
m2 44,4

6.4 KNR 202/290/2 
(1)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi do 
7˙mm t 0,54
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7 Element studzienka pomiarowa

7.1 KNR 218/614/5 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych wykonywane metoda studniarską o głębokości 3˙m, kręgi 1200˙mm,
grunt III˙kategorii
R = 0,500   M = 0,500   S = 0,500 szt 1

7.2 KNR 218/626/6 Kominy włazowe z kręgów betonowych, pokrywa nadstudzienna żelbetowa z pierścieniem odciążającym i 
włazem dla kominów o Fi˙120˙cm szt 1

7.3 KNR 202/603/9 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, roztwór asfaltowy, 
1˙warstwa m2 5,65

7.4 KNR 202/603/10 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, roztwór asfaltowy, 
dodatek za każdą następną warstwę m2 5,65

7.5 KNR 202/602/9 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno, roztwór asfaltowy, 1˙warstwa m2 1,13

7.6 KNR 202/602/10 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno, roztwór asfaltowy, dodatek za każdą
następną warstwę m2 1

8 Element Wylot ścieków

8.1 KNR 202/1101/7
(2)

Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, piasek
m3 0,36

8.2 KNR 202/1101/1
(1)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykły
m3 0,36

8.3 KNR 202/205/1 
(1)

Płyty fundamentowe żelbetowe, płyty, transport betonu taczkami, japonkami
m3 0,48

8.4 KNR 202/206/1 
(1)

Ściany betonowe, grubość 20˙cm, proste, wysokość do 3˙m, transport betonu taczkami, japonkami
m2 6,45

8.5 KNR 202/290/2 
(1)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi do 
7˙mm t 0,08

8.6 KNR 225/408/4 Nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych, budowa nawierzchni z płyt pełnych o powierzchni ponad 3,0˙m2 m2 8

9 Element schody na skarpe

9.1 KNR 202/218/1 
(1)

Schody żelbetowe, stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu, transport betonu 
taczkami, japonkami m3 1,52

9.2 KNR 231/407/1 Obrzeża betonowe, 20x6˙cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową m 16

9.3 KNR 202/1209/1 Balustrady z pochwytem stalowym tarasowe m 16

10 Element rurociągi ścieków oczyszczonych

10.1 KNR 201/217/6 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,40˙m3, grunt kategorii 
III m3 237

10.2 KNR 201/322/1 Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych z 
rozbiórką, umocnienia pełne, wykopy szerokości do 1.0˙m głębokość wykopu do 3.0˙m, kategoria gruntu I-II m2 474

10.3 KNR 218/501/3 Podłoże z materiałów sypkich, grubości 20˙cm m2 47,4

10.4 KNR 201/230/1 
(1)

Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10˙m, grunt kategorii I-III, spycharka 
55˙kW (75˙KM) m3 189,6

10.5 KNR 201/236/3 Zagęszczanie nasypów, zagęszczarkami, grunt sypki kategorii I-III m3 189,6

10.6 KNRW 
218/408/5

Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙315˙mm
m 237

10.7 KNRW 
218/517/1 (1)

Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN", Fi˙315-425˙mm, zamknięcie stożkiem betonowym
szt 4

10.8 KNRW 
218/517/1 (1)

Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN", Fi1000˙mm, zamknięcie stożkiem betonowym
szt 1

11 Element przewody osadu nadmiernego

11.1 KNR 201/217/6 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,40˙m3, grunt kategorii 
III m3 43,15

11.2 KNR 201/322/1 Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych z 
rozbiórką, umocnienia pełne, wykopy szerokości do 1.0˙m głębokość wykopu do 3.0˙m, kategoria gruntu I-II m2 77,4

11.3 KNR 218/501/3 Podłoże z materiałów sypkich, grubości 20˙cm m2 4,54

11.4 KNR 201/230/1 
(1)

Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10˙m, grunt kategorii I-III, spycharka 
55˙kW (75˙KM) m3 38,61

11.5 KNR 201/236/3 Zagęszczanie nasypów, zagęszczarkami, grunt sypki kategorii I-III m3 38,61

11.6 KNRW 
218/408/2

Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙160˙mm
m 44,5

11.7 KNRW 
218/408/3

Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙200˙mm
m 162

11.8 KNRW 
218/517/1 (1)

Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN", Fi˙315-425˙mm, zamknięcie stożkiem betonowym
szt 5

11.9 KNRW 
218/517/1 (1)

Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN", Fi1000˙mm, zamknięcie stożkiem betonowym
szt 2

12 Element rurociągi ściekowe tłoczne

12.1 KNR 201/217/6 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,40˙m3, grunt kategorii 
III m3 47,7

12.2 KNR 201/322/1 Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych z 
rozbiórką, umocnienia pełne, wykopy szerokości do 1.0˙m głębokość wykopu do 3.0˙m, kategoria gruntu I-II m2 95,4

12.3 KNR 218/501/3 Podłoże z materiałów sypkich, grubości 20˙cm m2 5,3

12.4 KNR 201/230/1 
(1)

Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10˙m, grunt kategorii I-III, spycharka 
55˙kW (75˙KM) m3 42,4

12.5 KNR 201/236/3 Zagęszczanie nasypów, zagęszczarkami, grunt sypki kategorii I-III m3 42,4
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12.6 KNRW 
218/109/4 (1)

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi˙110˙mm
m 60

13 Element przewody wody nadosadowej

13.1 KNR 201/217/6 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,40˙m3, grunt kategorii 
III m3 106

13.2 KNR 201/322/1 Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych z 
rozbiórką, umocnienia pełne, wykopy szerokości do 1.0˙m głębokość wykopu do 3.0˙m, kategoria gruntu I-II m2 212

13.3 KNR 218/501/3 Podłoże z materiałów sypkich, grubości 20˙cm m2 13,7

13.4 KNR 201/230/1 
(1)

Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10˙m, grunt kategorii I-III, spycharka 
55˙kW (75˙KM) m3 92,3

13.5 KNR 201/236/3 Zagęszczanie nasypów, zagęszczarkami, grunt sypki kategorii I-III m3 92,3

13.6 KNRW 
218/408/2

Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙160˙mm
m 59,5

13.7 KNRW 
218/109/3 (1)

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi˙90˙mm
m 37

13.8 KNRW 
218/517/1 (1)

Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN", Fi˙315-425˙mm, zamknięcie stożkiem betonowym
szt 2

13.9 KNRW 
218/517/1 (1)

Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN", Fi1000˙mm, zamknięcie stożkiem betonowym
szt 1

14 Element przewody sprężonego powietrza

14.1 KNR 201/217/6 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,40˙m3, grunt kategorii 
III m3 105

14.2 KNR 201/322/1 Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych z 
rozbiórką, umocnienia pełne, wykopy szerokości do 1.0˙m głębokość wykopu do 3.0˙m, kategoria gruntu I-II m2 198

14.3 KNR 218/501/3 Podłoże z materiałów sypkich, grubości 20˙cm m2 16,5

14.4 KNR 201/230/1 
(1)

Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10˙m, grunt kategorii I-III, spycharka 
55˙kW (75˙KM) m3 88,5

14.5 KNR 201/236/3 Zagęszczanie nasypów, zagęszczarkami, grunt sypki kategorii I-III m3 88,5

14.6 KNR 215/105/6 Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowych, w samoczynnych sieciach przeciwpożarowych, 
Dn 65˙mm m 52

14.7 KNR 215/105/6 Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowych, w samoczynnych sieciach przeciwpożarowych, 
Dn 80˙mm m 35,5

15 Element kanalizacja deszczowa

15.1 KNR 201/217/6 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,40˙m3, grunt kategorii 
III m3 373,2

15.2 KNR 201/322/1 Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych z 
rozbiórką, umocnienia pełne, wykopy szerokości do 1.0˙m głębokość wykopu do 3.0˙m, kategoria gruntu I-II m2 746,4

15.3 KNR 218/501/3 Podłoże z materiałów sypkich, grubości 20˙cm m2 31,1

15.4 KNR 201/230/1 
(1)

Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10˙m, grunt kategorii I-III, spycharka 
55˙kW (75˙KM) m3 342,1

15.5 KNR 201/236/3 Zagęszczanie nasypów, zagęszczarkami, grunt sypki kategorii I-III m3 342,1

15.6 KNRW 
218/408/5

Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙315˙mm
m 148

15.7 KNRW 
218/108/5

Rurociągi ciśnieniowe z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙200˙mm
m 7,5

15.8 KNRW 
218/517/1 (1)

Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN", Fi˙315-425˙mm, zamknięcie stożkiem betonowym
szt 3

15.9 KNRW 
218/517/1 (1)

Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN", Fi1000˙mm, zamknięcie stożkiem betonowym
szt 2

15.10 KNRW 
218/524/1

Studzienki ściekowe uliczne betonowe i podwórzowe, Fi˙500˙mm, z osadnikiem i syfonem
szt 2

16 Element przewody wodociągowe

16.1 KNR 201/217/6 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,40˙m3, grunt kategorii 
III m3 345

16.2 KNR 201/322/1 Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych z 
rozbiórką, umocnienia pełne, wykopy szerokości do 1.0˙m głębokość wykopu do 3.0˙m, kategoria gruntu I-II m2 690

16.3 KNR 218/501/3 Podłoże z materiałów sypkich, grubości 20˙cm m2 34,5

16.4 KNR 201/230/1 
(1)

Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10˙m, grunt kategorii I-III, spycharka 
55˙kW (75˙KM) m3 310,5

16.5 KNR 201/236/3 Zagęszczanie nasypów, zagęszczarkami, grunt sypki kategorii I-III m3 310,5

16.6 KNRW 
218/109/1 (1)

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi˙63˙mm
m 165

16.7 KNRW 
215/112/3 (1)

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych, Fi_zew. 32˙mm m 9,5

17 Element odwodnienie terenu na czas budowy

17.1 KNR 201/602/3 Mechaniczne wykonanie studni depresyjnej o głębokości do 20˙m, kategoria podkładu I-II, otwór 
Dn˙301-400˙mm m 12

17.2 KNR 201/605/1 Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające, otwór Fi˙150-500˙mm m-g 350

18 Element elektryka

18.1 KNNR 5/701/2 Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III m3 111,36

18.2 KNNR 5/702/2 Zasypanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III m3 111,36
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18.3 KNNR 5/706/1 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4˙m m 347

18.4 KNNR 5/707/3 
(1)

Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 2,0˙kg/m, przykrycie folią
m 100

18.5 KNNR 5/707/2 
(1)

Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 1,0˙kg/m, przykrycie folią
m 195

18.6 KNNR 5/707/2 
(1)

Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 1,0˙kg/m, przykrycie folią
m 102

18.7 KNNR 5/707/2 
(1)

Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 1,0˙kg/m, przykrycie folią
m 62

18.8 KNNR 5/705/1 Ułożenie rur osłonowych PVC do Fi˙140˙mm m 24

18.9 KNNR 5/605/5 Uziomy powierzchniowe poziome, głębokość wykopu do 0,8˙m, grunt kategorii III m 20

18.10 KNNR 5/1001/1 
(1)

Montaż i stawianie słupów oświetleniowych, słup do 100˙kg, stalowy
szt 6

18.11 KNNR 5/1002/1 Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalowych, na słupie, wysięgnik do 15˙kg szt 6

18.12 KNNR 5/1004/2 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na wysięgniku szt 6

18.13 KNNR 5/1003/2 
(1)

Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, wysokość 
latarń do 7˙m, przewody 1-żyłowe kpl 48

18.14 KNNR 5/404/1 Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 10˙kg szt 1

18.15 KNNR 5/407/4 
(1)

Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy, 3-biegunowy
szt 1

18.16 KNNR 5/1302/3 Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej, kabel n.n., 4-żyłowy odcinek 1

18.17 KNNR 5/1302/4 Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej, kabel n.n., 5-żyłowy odcinek 1

18.18 KNNR 5/1302/2 Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej, kabel n.n., 3-żyłowy odcinek 2

18.19 KNNR 5/1304/5 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, skuteczność 
zerowania, pomiar pierwszy szt 1

18.20 KNNR 5/1304/6 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, skuteczność 
zerowania, pomiar każdy następny szt 9

18.21 KNNR 5/1304/1 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne 
lub robocze, pomiar pierwszy szt 1

18.22 KNNR 5/403/3 Urządzenia rozdzielcze (zestawy) na fundamentach, masa ponad 20˙kg, na fundamencie prefabrykowanym szt 1

18.23 KNNR 5/403/3 Urządzenia rozdzielcze (zestawy) na fundamentach, masa ponad 20˙kg, na fundamencie prefabrykowanym szt 1

18.24 Kalkulacja 
indywidualna

Agregat prądotwórczy
szt 1

18.25 Kalkulacja 
indywidualna

Wpusty uliczne
SZT 2

18.26


