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PR_dr_Prudnicka_etap I.ath PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 45100000-8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1

d.1
KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie
równinnym.

km

1392.75/1000 km 1.3928
RAZEM 1.3928

2
d.1

KNR 2-31
0807-03
analogia

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żużlowej 14x14 cm
na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
- kostka betonowa 20 x10 x8 cm prostopadłościenna oraz kostka behaton

m2

182.8+14.5+25.6+3.6+94.7+20.2+26.2+56.0+6.5 m2 430.10
RAZEM 430.10

3
d.1

KNR 2-31
0806-07

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej o wysokości
16 cm na podsypce cementowo-piaskowej

m2

52.5 m2 52.50
RAZEM 52.50

4
d.1

KNR 2-01
0202-05

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w
gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość
do 1 km

m3

(poz.2*0.08)+(poz.3*0.16) m3 42.81
RAZEM 42.81

4'
d.1

KNR 2-01
0214-04

Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1
km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-
IV - wywóz materiału z rozbiórki na składowisko Zamawiającego, na odległość
3 km
Krotność = 4

m3

poz.4 m3 42.81
RAZEM 42.81

5
d.1

KNR 2-31
0803-03

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o
grubości 3 cm

m2

57.1+42.0+29.5+24.7+24.5+20.7+39.6 m2 238.10
RAZEM 238.10

6
d.1

KNR 2-31
0803-04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych -
dalszy 1 cm grubości
Krotność = 4

m2

poz.5 m2 238.10
RAZEM 238.10

7
d.1

KNR 2-31
0811-04

Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 15 cm z wy-
pełnieniem spoin zaprawą cementową - nawierzchnia gr. 20cm
Krotność = 1.33

m2

54.3 m2 54.30
RAZEM 54.30

8
d.1

KNR 2-01
0202-05

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w
gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość
do 1 km

m3

(poz.5*0.07)+(poz.7*0.20) m3 27.53
RAZEM 27.53

9
d.1

KNR 2-01
0214-04

Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1
km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-
IV - - wywóz urobku na składowisko odpadów komunalnych, na odległość 13
km
Krotność = 24

m3

poz.8 m3 27.53
RAZEM 27.53

10
d.1 kalk. własna

Opłata za składowanie odpadu na wysypisku miejskim m3

poz.9 m3 27.53
RAZEM 27.53

2 CHODNIKI
11

d.2
KNNR 6
0101-03
analogia

Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej sze-
rokości jezdni i chodników

m2

poz.17 m2 80.90
RAZEM 80.90

12
d.2

KNR 2-01
0202-05

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w
gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość
do 1 km

m3

poz.11*0.3 m3 24.27
RAZEM 24.27

12'
d.2

KNR 2-01
0214-04

Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1
km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-
IV - wywóz materiału z rozbiórki na składowisko odpadów komunalnych, na od-
ległość 13 km
Krotność = 24

m3

poz.12 m3 24.27
RAZEM 24.27
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
13

d.2 kalk. własna
Opłata za składowanie odpadu na wysypisku miejskim m3

poz.12' m3 24.27
RAZEM 24.27

14
d.2

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

poz.17 m2 80.90
RAZEM 80.90

15
d.2

KNNR 6
0104-01

Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm m2

poz.17 m2 80.90
RAZEM 80.90

16
d.2

KNNR 6
0113-06

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm m2

poz.17 m2 80.90
RAZEM 80.90

17
d.2

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej fazowanej grubości 8 cm na pod-
sypce cementowo-piaskowej, koloru szarego z opaską koloru czerwonego

m2

42.5+7.0+5.2+24.5+1.7 m2 80.90
RAZEM 80.90

3 ZJAZDY O NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ
18

d.3
KNNR 6
0101-03
analogia

Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej sze-
rokości jezdni i chodników

m2

poz.24 m2 223.50
RAZEM 223.50

19
d.3

KNR 2-01
0202-05

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w
gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość
do 1 km

m3

poz.24*0.3 m3 67.05
RAZEM 67.05

19'
d.3

KNR 2-01
0214-04

Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1
km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-
IV - wywóz materiału z rozbiórki na składowisko odpadów komunalnych, na od-
ległość 13 km
Krotność = 24

m3

poz.19 m3 67.05
RAZEM 67.05

20
d.3 kalk. własna

Opłata za składowanie odpadu na wysypisku miejskim m3

poz.19' m3 67.05
RAZEM 67.05

21
d.3

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

poz.24 m2 223.50
RAZEM 223.50

22
d.3

KNNR 6
0104-01

Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm m2

poz.24 m2 223.50
RAZEM 223.50

23
d.3

KNNR 6
0113-06

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm m2

poz.24 m2 223.50
RAZEM 223.50

24
d.3

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej fazowanej grubości 8 cm na pod-
sypce cementowo-piaskowej - zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej, fazo-
wanej, koloru czerwonego

m2

4.5+2.5+3.5+7.5+6.5+33.5+19.5+34.0+23.5+21.5+15.5+13.0+13.0+12.5+8.5+
4.5

m2 223.50

RAZEM 223.50
4 ZJAZDY O NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ

25
d.4

KNNR 6
0101-03
analogia

Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej sze-
rokości jezdni i chodników - śr. głębokość korytowania 40cm
Krotność = 1.33

m2

poz.34 m2 134.00
RAZEM 134.00

26
d.4

KNR 2-01
0202-05

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w
gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość
do 1 km

m3

poz.34*0.4 m3 53.60
RAZEM 53.60
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26'
d.4

KNR 2-01
0214-04

Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1
km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-
IV - wywóz materiału z rozbiórki na składowisko odpadów komunalnych, na od-
ległość 13 km
Krotność = 24

m3

poz.26 m3 53.60
RAZEM 53.60

27
d.4 kalk. własna

Opłata za składowanie odpadu na wysypisku miejskim m3

poz.26' m3 53.60
RAZEM 53.60

28
d.4

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

poz.32 m2 134.00
RAZEM 134.00

29
d.4

KNNR 6
0104-01

Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm - w-wa gr. 15 cm
Krotność = 1.5

m2

poz.32 m2 134.00
RAZEM 134.00

30
d.4

KNNR 6
0113-06

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm - w-wa gr. 20 cm
Krotność = 1.33

m2

poz.34 m2 134.00
RAZEM 134.00

31
d.4

KNNR 6
1005-07

Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - skropienie nawierzchni jezdni
przed ułożeniem warstwy wiążącej

m2

poz.34 m2 134.00
RAZEM 134.00

32
d.4

KNNR 6
0308-02
analogia

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5
cm (warstwa wiążąca) - AC16W

m2

poz.34 m2 134.00
RAZEM 134.00

33
d.4

KNNR 6
1005-07

Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - skropienie nawierzchni jezdni
przed ułożeniem warstwy ścieralnej

m2

poz.34 m2 134.00
RAZEM 134.00

34
d.4

KNNR 6
0309-02
analogia

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4
cm - zjazdy o nawierzchni bitumicznej AC8S

m2

24.0+43.3+17.0+15.0+14.5+5.3+14.9 m2 134.00
RAZEM 134.00

5 ŚCIEŻKA ROWEROWA O NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ
35

d.5
KNNR 6
0102-03

Koryta gł. 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni
lub chodników - śr. gł. korytowania 25cm
Krotność = 0.83

m2

poz.44 m2 635.20
RAZEM 635.20

36
d.5

KNR 2-01
0202-05

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w
gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość
do 1 km

m3

poz.35*0.25 m3 158.80
RAZEM 158.80

37
d.5

KNR 2-01
0214-04

Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1
km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-
IV - - wywóz urobku na składowisko odpadów komunalnych, na odległość 13
km
Krotność = 24

m3

poz.36 m3 158.80
RAZEM 158.80

38
d.5 kalk. własna

Opłata za składowanie odpadu na wysypisku miejskim m3

poz.37 m3 158.80
RAZEM 158.80

39
d.5

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

poz.43 m2 635.20
RAZEM 635.20

40
d.5

KNNR 6
0104-01

Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm m2

poz.43 m2 635.20
RAZEM 635.20

41
d.5

KNNR 6
0113-06

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm m2

poz.43 m2 635.20
RAZEM 635.20
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42

d.5
KNNR 6
1005-07

Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - skropienie nawierzchni jezdni
przed ułożeniem warstwy ścieralnej

m2

poz.43 m2 635.20
RAZEM 635.20

43
d.5

KNR 2-31
0312-05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-piaskowych - war-
stwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm - warstwa ścieralna z
betonu asfaltowego AC8S, na asfalcie 50/70 - ścieżka rowerowa

m2

16.5+102.0+516.7 m2 635.20
RAZEM 635.20

44
d.5

KNR 2-31
0312-06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-piaskowych - war-
stwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz. -warstwa
ścieralna z betonu asfaltowego AC8S, na asfalcie 50/70 - ścieżka rowerowa

m2

poz.43 m2 635.20
RAZEM 635.20

6 CIĄG PIESZO-ROWEROWY O NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ
45

d.6
KNNR 6
0101-03
analogia

Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej sze-
rokości jezdni i chodników

m2

poz.51 m2 777.60
RAZEM 777.60

46
d.6

KNR 2-01
0202-05

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w
gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość
do 1 km

m3

poz.51*0.3 m3 233.28
RAZEM 233.28

46'
d.6

KNR 2-01
0214-04

Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1
km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-
IV - wywóz materiału z rozbiórki na składowisko odpadów komunalnych, na od-
ległość 13 km
Krotność = 24

m3

poz.46 m3 233.28
RAZEM 233.28

47
d.6 kalk. własna

Opłata za składowanie odpadu na wysypisku miejskim m3

poz.46' m3 233.28
RAZEM 233.28

48
d.6

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

poz.51 m2 777.60
RAZEM 777.60

49
d.6

KNNR 6
0104-01

Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm m2

poz.51 m2 777.60
RAZEM 777.60

50
d.6

KNNR 6
0113-06

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm m2

poz.51 m2 777.60
RAZEM 777.60

51
d.6

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej fazowanej grubości 8 cm na pod-
sypce cementowo-piaskowej - zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej bezfa-
zowej, koloru czerwonego

m2

715.5+62.1 m2 777.60
RAZEM 777.60

7 CIĄG PIESZO-ROWEROWY O NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ (POZA Z JAZDAMI)
52

d.7
KNNR 6
0101-03
analogia

Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej sze-
rokości jezdni i chodników - śr. gł. korytowania 25cm
Krotność = 0.83

m2

poz.59 m2 2192.00
RAZEM 2192.00

53
d.7

KNR 2-01
0202-05

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w
gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość
do 1 km

m3

poz.52*0.25 m3 548.00
RAZEM 548.00

53'
d.7

KNR 2-01
0214-04

Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1
km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-
IV - wywóz materiału z rozbiórki na składowisko odpadów komunalnych, na od-
ległość 13 km
Krotność = 24

m3

poz.53 m3 548.00
RAZEM 548.00

54
d.7 kalk. własna

Opłata za składowanie odpadu na wysypisku miejskim m3

poz.53' m3 548.00
RAZEM 548.00
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55

d.7
KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

poz.59 m2 2192.00
RAZEM 2192.00

56
d.7

KNNR 6
0104-01

Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm m2

poz.59 m2 2192.00
RAZEM 2192.00

57
d.7

KNNR 6
0113-06

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm m2

poz.59 m2 2192.00
RAZEM 2192.00

58
d.7

KNNR 6
1005-07

Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - skropienie nawierzchni jezdni
przed ułożeniem warstwy ścieralnej

m2

poz.59 m2 2192.00
RAZEM 2192.00

59
d.7

KNR 2-31
0312-05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-piaskowych - war-
stwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm - warstwa ścieralna z
betonu asfaltowego AC8S, na asfalcie 50/70 - ścieżka rowerowa

m2

22.9+525.4+155.9+104.2+39.2+601.1+321.1+395.7+26.5 m2 2192.00
RAZEM 2192.00

60
d.7

KNR 2-31
0312-06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-piaskowych - war-
stwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz. -warstwa
ścieralna z betonu asfaltowego AC8S, na asfalcie 50/70 - ścieżka rowerowa

m2

poz.59 m2 2192.00
RAZEM 2192.00

8 CIĄG PIESZO-ROWEROWY O NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ (W OBR ĘBIE ZJAZDÓW)
61

d.8
KNNR 6
0101-03
analogia

Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej sze-
rokości jezdni i chodników - śr. gł. korytowania 25cm
Krotność = 0.83

m2

poz.70 m2 100.20
RAZEM 100.20

62
d.8

KNR 2-01
0202-05

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w
gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość
do 1 km

m3

poz.61*0.25 m3 25.05
RAZEM 25.05

62'
d.8

KNR 2-01
0214-04

Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1
km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-
IV - wywóz materiału z rozbiórki na składowisko odpadów komunalnych, na od-
ległość 13 km
Krotność = 24

m3

poz.62 m3 25.05
RAZEM 25.05

63
d.8 kalk. własna

Opłata za składowanie odpadu na wysypisku miejskim m3

poz.62' m3 25.05
RAZEM 25.05

64
d.8

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

poz.70 m2 100.20
RAZEM 100.20

65
d.8

KNNR 6
0104-01

Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm - w-waa gr.
15cm
Krotność = 1.5

m2

poz.70 m2 100.20
RAZEM 100.20

66
d.8

KNNR 6
0113-06

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm - w-wa gr. 20cm
Krotność = 1.33

m2

poz.70 m2 100.20
RAZEM 100.20

67
d.8

KNNR 6
1005-07

Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - skropienie nawierzchni jezdni
przed ułożeniem warstwy wiążącej

m2

poz.68 m2 100.20
RAZEM 100.20

68
d.8

KNNR 6
0308-02
analogia

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5
cm (warstwa wiążąca) - AC16W

m2

poz.70 m2 100.20
RAZEM 100.20

69
d.8

KNNR 6
1005-07

Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - skropienie nawierzchni jezdni
przed ułożeniem warstwy ścieralnej

m2

poz.70 m2 100.20
RAZEM 100.20
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70

d.8
KNR 2-31
0312-05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-piaskowych - war-
stwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm - warstwa ścieralna z
betonu asfaltowego AC8S, na asfalcie 50/70 - ścieżka rowerowa

m2

14.2+24.7+15.7+15.7+11.2+18.7 m2 100.20
RAZEM 100.20

71
d.8

KNR 2-31
0312-06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-piaskowych - war-
stwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz. -warstwa
ścieralna z betonu asfaltowego AC8S, na asfalcie 50/70 - ścieżka rowerowa

m2

poz.70 m2 100.20
RAZEM 100.20

9 ELEMENTY ULIC
72

d.9
KNR 2-31
0813-03
analogia

Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-
piaskowej - krawężniki na ławie betonowej

m

86.0+24.0+42.5+9.0+29.5+62.0+16.0 m 269.00
RAZEM 269.00

73
d.9

KNR 2-31
0814-02

Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej - obrzeża na ławie beto-
nowej

m

81.5+23.0+22.0+21.0+35.0+45.5+59.5+10.0 m 297.50
RAZEM 297.50

74
d.9

KNR 2-01
0202-05

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w
gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość
do 1 km - materiał z rozbiórki do przekazaania Zamawiającemu, wywóz na od-
ległość 3 km

m3

(poz.72*0.15*0.30)+(poz.73*0.08*0.30) m3 19.25
RAZEM 19.25

75
d.9

KNR 2-01
0214-04

Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1
km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-
IV
Krotność = 4

m3

poz.74 m3 19.25
RAZEM 19.25

76
d.9

KNR 2-31
0401-08
analogia

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 40x40 cm w gruncie
kat.III-IV - rowki o wym. 30 x 50 cm

m

poz.82+poz.83 m 1383.50
RAZEM 1383.50

77
d.9

KNR 2-31
0401-08
analogia

Rowki pod obrzeża i ławy obrzeży o wymiarach 40x40 cm w gruncie kat.III-IV -
rowki o wym. 20 x 40 cm

m

poz.84 m 1491.00
RAZEM 1491.00

78
d.9

KNR 2-01
0202-05

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w
gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość
do 1 km - materiał z urobku do wywiezienia na składowisko odpadów komunal-
nych, wywóz na odległość 13 km

m3

(poz.82*0.15*0.30)+(poz.83*0.15*0.30)+(poz.84*0.08*0.30) m3 98.04
RAZEM 98.04

79
d.9

KNR 2-01
0214-04

Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1
km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-
IV
Krotność = 24

m3

poz.78 m3 98.04
RAZEM 98.04

80
d.9 kalk. własna

Opłata za składowanie odpadu na wysypisku miejskim m3

poz.79 m3 98.04
RAZEM 98.04

81
d.9

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

(poz.82*0.3)+(poz.83*0.3)+(poz.84*0.2) m2 713.25
RAZEM 713.25

82
d.9

KNNR 6
0403-03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław be-
tonowych na podsypce cementowo-piaskowej - ława betonowa pod krawężni-
kiem - F=0,0675 m2/mb

m

13.5+11.0+17.0+20.5+11.0+35.5+6.5+15.0+47.0+8.5+10.5+53.0+4.0+4.5+
20.5+19.0+25.0+17.0+22.5+23.0+30.0+14.0+7.0+171.0+47.5+33.0+11.5+
198.0+105.5+125.0

m 1127.00

RAZEM 1127.00
83

d.9
KNNR 6
0403-03
analogia

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław be-
tonowych na podsypce cementowo-piaskowej - krawężnik najazdowy 15 x 22
cm - ława betonowa pod krawężnikiem - F=0,063 m2/mb

m

4.0+11.0+6.5+5.5+6.0+8.0+6.0+15.5+16.5+3.0+4.0+2.5+3.0+2.5+3.0+7.5+
7.0+13.0+8.0+7.0+7.0+6.5+17.5+13.5+9.5+10.0+10.0+7.0+7.0+5.5+8.0+6.5+
9.0

m 256.50
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RAZEM 256.50

84
d.9

KNNR 6
0404-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej,
spoiny wypełnione zaprawą cementową

m

11.0+251.0+5.0+19.0+14.0+51.0+50.0+16.0+518.5+53.5+35.0+13.5+201.5+
107.5+132.0+12.5

m 1491.00

RAZEM 1491.00
85

d.9
KNR 2-31
0402-03
z.o.2.13.
9902-01 

Ława pod krawężniki betonowa zwykła 26-75 pojazdów na godzinę - ława be-
tonowa pod obrzeże betonowe o pow. 0,021 m2 na 1 mb

m3

(poz.84)*0.021 m3 31.31
RAZEM 31.31

10 45233000-9 NASYPY
86

d.10
KNR 2-01
0202-05

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w
gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość
do 1 km - materiał z urobku do wywiezienia na składowisko odpadów komunal-
nych, wywóz na odległość 13 km

m3

662.0*(((0.8+2.9)/2*1.2)-((0.4+2.5)/2*1.0)) m3 509.74
RAZEM 509.74

87
d.10

KNR 2-01
0214-04

Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1
km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-
IV
Krotność = 24

m3

poz.86 m3 509.74
RAZEM 509.74

88
d.10 kalk. własna

Opłata za składowanie odpadu na wysypisku miejskim m3

poz.87 m3 509.74
RAZEM 509.74

89
d.10 kalk. własna

Zakup i dostawa pospółki oraz rur drenarskich PVC w oplocie z włókna polipro-
pylenowego lub kokosowego o średnicy 160 mm

m3

poz.90 m3 918.53
RAZEM 918.53

90
d.10

KNR 2-01
0235-02

Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie
kat. III-IV wraz z zabudową rury drenarskiej w likwidowanym rowie przydroż-
nym z włączeniem do proj. wpustów ulicznych (przejścia szczelne - uszczelki
In Situ)

m3

662.0*((0.8+2.9)/2*0.75) m3 918.53
RAZEM 918.53

91
d.10

KNR 2-02
1901-05

Umocnienie dna i skarp zbiorników terenowych płytami drogowymi wielootwo-
rowymi - płyty ażurowe 60x40x10

m2

147.5 m2 147.50
RAZEM 147.50

11 45233340-4 ROBOTY UZUPEŁNIAJ ĄCE
92

d.11
KNR 2-31
1206-01
analogia

Remont cząstkowy chodników z klinkieru drogowego na płask na podsypce
piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - regulacja wysokościowa istnieją-
cych nawierzchni z kostki betonowej 20x10 cm

m2

25.0 m2 25.00
RAZEM 25.00

93
d.11

KNR 2-31
1406-03

Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych szt.

16 szt. 16.00
RAZEM 16.00

94
d.11

KNR 2-31
1406-04

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych szt.

12 szt. 12.00
RAZEM 12.00

12 TERENY ZIELONE
95

d.12 kalk. własna
Dostawa ziemii urodzajnej (humusu) m3

poz.96 m3 620.78
RAZEM 620.78

96
d.12

KNR 2-21
0218-02

Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płas-
kim

m3

poz.97*0.2 m3 620.78
RAZEM 620.78

97
d.12

KNR 2-21
0401-03

Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. IV bez nawożenia m2

16.4+0.8+8.6+11.0+32.3+12.5+32.9+178.6+21.1+33.7+130.9+143.7+18.3+
122.5+102.6+109.8+72.5+81.5+71.5+89.9+42.0+8.4+13.7+8.3+393.1+142.6+
93.5+38.7+734.4+99.0+239.1

m2 3103.90

RAZEM 3103.90
13 OZNAKOWANIE DROGOWE
98

d.13
KNR 2-31
0702-01

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm szt.
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12 szt. 12.00

RAZEM 12.00
99

d.13
KNR 2-31
0703-02

Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-
formacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2

szt.

 
15 szt. 15.00

RAZEM 15.00
100

d.13
KNR AT-04
0204-03
analogia

Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas
chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - oznako-
wanie strukturalne (plastomarker SUPER), P-10, P-11, P-14, P-23, P-26

m2

35.0+18.5+2.25+39.72+29.40 m2 124.87
RAZEM 124.87
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