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oznakowanie poziome KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1KNNR 6 1201-

02
Odnawianie oznakowania poziomego jezdni farbą akrylo-
wą - linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe malowane
mechanicznie na powierzchni 23%
<23% z powierzchni 9500 m2>

m2 2185.00

2KNNR 6 1201-
03

Odnawianie oznakowania poziomego jezdni farbą akrylo-
wą - linie segregacyjne i krawędziowe przerywane malowa-
ne mechanicznie na powierzchni 16%
<16% z powierzchni 9500 m2>

m2 1520.00

3KNNR 6 1201-
06

Odnawianie oznakowania poziomego jezdni farbą akrylo-
wą - linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych ma-
lowane mechanicznie na powierzchni 18%
<18% z powierzchni 9500 m2>

m2 1710.00

4KNNR 6 1201-
06
analogia

Odnawianie oznakowania poziomego jezdni farbą akrylo-
wą -  przejściach dla pieszych malowane mechanicznie
metodą natryskową, w kolorze biało-czerwonym, na powie-
rzchni 20%
<20% z powierzchni 9500 m2>

m2 1900.00

5KNNR 6 1201-
07

Odnawianie oznakowania poziomego jezdni farbą akrylo-
wą - strzałki i inne symbole malowane ręcznie na powierz-
chni 23%
<23% z powierzchni 9500 m2>

m2 2185.00

6KNR AT-03
0102-01
analogia

Roboty remontowe - powierzchniowe frezowanie powierz-
chni malowanych nawierzchni

m2 200.00

7KNR AT-04
0204-01

Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zim-
no, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwo-
we wykonywane mechanicznie - oznakowanie gładkie -
przejścia dla pieszych

m2 300.00

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

od (R, S)  RAZEM

Zysk [Z]

od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))  RAZEM

VAT [V]

od (Σ(R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S)))  RAZEM

OGÓŁEM
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