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PR_kd_Prudnicka_etap I.ath PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 45112000-5 SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ
1

d.1
KNNR 1
0111-01

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

km

(3.0+11.7+56.7+11.9+3.0)/1000 km 0.0863
RAZEM 0.0863

2
d.1

KNNR 1
0202-06

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w
gr.kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samo-
wyładowczymi - sieć kanalizacji deszczowej

m3

90%*1.10*((3.0*1.47)+(11.7*1.50)+(56.7*1.64)+(11.9*1.58)+(3.0*1.42)) m3 136.63
RAZEM 136.63

3
d.1

KNNR 1
0202-06

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w
gr.kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samo-
wyładowczymi - studnie kd

m3

90%*2.70*(2.70-1.10)*(1.47+1.53+1.74+1.41) m3 23.91
RAZEM 23.91

4
d.1

KNR 2-01
0301-03

Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczy-
mi na odległość do 1 km (kat.gr.IV) - sieć kanalizacji deszczowej

m3

10%*1.10*((3.0*1.47)+(11.7*1.50)+(56.7*1.64)+(11.9*1.58)+(3.0*1.42)) m3 15.18
RAZEM 15.18

5
d.1

KNR 2-01
0301-03

Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczy-
mi na odległość do 1 km (kat.gr.IV) - studnie kd

m3

10%*2.70*(2.70-1.10)*(1.47+1.53+1.74+1.41) m3 2.66
RAZEM 2.66

5'
d.1

KNNR 1
0208-02

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładow-
czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - wywóz urobku na
składowisko odpadów komunalnych, na odległość 13 km
Krotność = 12

m3

poz.2+poz.3+poz.4+poz.5 m3 178.38
RAZEM 178.38

6
d.1 kalk. własna

Opłata za składowanie gruntu z wykopu na składowisku odpadów komunal-
nych

m3

poz.5' m3 178.38
RAZEM 178.38

7
d.1

KNNR 1
0313-01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalo-
wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV - sieć kanalizacji deszczowej

m2

((3.0*1.47)+(11.7*1.50)+(56.7*1.64)+(11.9*1.58)+(3.0*1.42))*2 m2 276.02
RAZEM 276.02

8
d.1

KNNR 1
0315-04

Umocnienie ścian wykopów palami szalunkowymi stalowymi na gł. do 3,0 m
pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnętrznych w gruntach suchych
kat.I-IV wraz z rozbiórką - studnie kd

m2

((2.70-1.10)*(1.47+1.53+1.74+1.41))*2 m2 19.68
RAZEM 19.68

9
d.1

KNNR 11
0501-05

Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych
podsypka pod rurociąg i studzienki gr. 20 cm - kanał deszczowy, studnie

m3

(((3.0+11.7+56.7+11.9+3.0))*1.1*0.2)+(4*2.70*(2.70-1.10)*0.2) m3 22.44
RAZEM 22.44

10
d.1

KNNR 11
0501-05

Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych
obsypka gr. 30 cm ponad kanał - sieć kanalizacji deszczowej (500)

m3

(((3.0+11.7+56.7+11.9+3.0)*1.1*0.9)-(3.14*0.25*0.25*(3.0+11.7+56.7+11.9+
3.0)))

m3 68.50

RAZEM 68.50
11

d.1
KNNR 1
0318-03
z.o.2.11.4.
9911-03 
analogia

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do
3.0 m w gr.kat. I-III - współczynnik zagęszczenia Js=1.00) - zasyp pospółką do
poziomu konstrukcji drogi

m3

poz.2+poz.3+poz.4+poz.5-poz.9-poz.10-((3.14*0.7*0.7*1.60*4)+((3.0+11.7+
56.7+11.9+3.0)*3.14*0.25*0.25))-((3.0+11.7+56.7+11.9+3.0)*1.1*0.5)

m3 13.19

RAZEM 13.19
12

d.1
KNNR 4
1312-04
analogia

Kanały z rury betonowych i żelbetowych "WIPRO" łączonych na uszczelkę gu-
mową o śr. 500 mm

m

3.0+11.7+56.7+11.9+3.0 m 86.30
RAZEM 86.30

13
d.1

KNNR 4
1413-03

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o
głębok. 3m

stud.

4 stud. 4.00
RAZEM 4.00

14
d.1

KNNR 4
1413-04

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie za
każde 0.5 m różnicy głęb.

[0.5 m]
stud.

-16 [0.5 m]
stud.

-16.00

RAZEM -16.00
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15

d.1
KNNR 4
1610-06

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 500 mm odc. -1
prób.

3 odc. -1
prób.

3.00

RAZEM 3.00
16

d.1
KNNR 1
0509-02
analogia

Brukowanie skarp,przekopów i nasypów na podsypce z piasku lub pospółki -
wyloty (kostka granitowa 9/11 cm ułożona na podbudowie z betonu C8/10)

m2

5.0+5.0 m2 10.00
RAZEM 10.00

17
d.1

KNR 2-02
1210-01
analogia

Kraty stałe stalowe prętowe osadzone w ścianach o powierzchni do 1 m2 -
montaż krat zabezpieczających wylot kanalizacji deszczowej

m2

0.2*2 m2 0.40
RAZEM 0.40

2 45112000-5 PRZYKANALIKI KANALIZACJI DESZCZOWEJ
18

d.2
KNNR 1
0111-01

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

km

(2.1+2.4+3.1+3.3+3.5+7.5+10.3+3.9+3.4+4.0+3.6+3.1+4.4+9.3+3.7+3.3+9.4+
8.7+8.7+8.7+2.8+8.9+8.7+8.7+8.7)/1000

km 0.1442

RAZEM 0.1442
19

d.2
KNR AT-03
0101-02

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm m

(6.5*9)*2 m 117.00
RAZEM 117.00

20
d.2

KNR 2-31
0803-03

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o
grubości 3 cm - dla sieci i przyłączy realizowanych w pasie jezdni

m2

(6.5*9)*1.1 m2 64.35
RAZEM 64.35

21
d.2

KNR 2-31
0803-04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych -
dalszy 1 cm grubości - dla sieci i przyłączy realizowanych w pasie jezdni
Krotność = 7

m2

poz.20 m2 64.35
RAZEM 64.35

22
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 - materiał z rozbiórki (odpad bitumiczny)

m3

poz.20*0.10 m3 6.44
RAZEM 6.44

23
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
Krotność = 24

m3

poz.22 m3 6.44
RAZEM 6.44

24
d.2 kalk. własna

Opłata za składowanie odpadu na składowisko odpadów komunalnych m3

poz.22 m3 6.44
RAZEM 6.44

25
d.2

KNNR 4
1424-02
analogia

Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu -
demontaż studzienki ściekowej wraz z wpustem ulicznym

szt.

8 szt. 8.00
RAZEM 8.00

26
d.2

KNR 4-04
1101-02
1101-05 
analogia

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem skrzyniowym na odległość 13 km

m3

0.15*8 m3 1.20
RAZEM 1.20

27
d.2 kalk. własna

Opłata za składowanie odpadu na składowisko odpadów komunalnych m3

poz.26 m3 1.20
RAZEM 1.20

28
d.2

KNNR 1
0202-06

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w
gr.kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samo-
wyładowczymi - przykanaliki wpustów ulicznych

m3

80%*1.10*((2.1*1.47)+(2.4*1.50)+(3.1*1.64)+(3.3*1.58)+(3.5*1.42)+(7.5*1.1)+
(10.3*1.32)+(3.9*1.5)+(3.4*1.14)+(4.0*1.14)+(3.6*1.10)+(3.1*1.2)+(4.4*1.30)+
(9.3*0.90)+(3.7*1.50)+(3.3*1.52)+(9.4*1.38)+(8.7*1.10)+(8.7*1.10)+(8.7*1.1)+
(2.8*1.45)+(8.9*1.14)+(8.7*1.10)+(8.7*1.11)+(8.7*1.10))

m3 154.10

RAZEM 154.10
29

d.2
KNNR 1
0202-06

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w
gr.kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samo-
wyładowczymi - studnie wpustów ulicznych

m3
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
80%*1.50*(1.50-1.10)*(1.80)*25 m3 21.60

RAZEM 21.60
30

d.2
KNR 2-01
0301-03

Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczy-
mi na odległość do 1 km (kat.gr.IV) - przykanaliki wpustów ulicznych

m3

20%*1.10*((2.1*1.47)+(2.4*1.50)+(3.1*1.64)+(3.3*1.58)+(3.5*1.42)+(7.5*1.1)+
(10.3*1.32)+(3.9*1.5)+(3.4*1.14)+(4.0*1.14)+(3.6*1.10)+(3.1*1.2)+(4.4*1.30)+
(9.3*0.90)+(3.7*1.50)+(3.3*1.52)+(9.4*1.38)+(8.7*1.10)+(8.7*1.10)+(8.7*1.1)+
(2.8*1.45)+(8.9*1.14)+(8.7*1.10)+(8.7*1.11)+(8.7*1.10))

m3 38.52

RAZEM 38.52
31

d.2
KNR 2-01
0301-03

Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczy-
mi na odległość do 1 km (kat.gr.IV) - studnie wpustów ulicznych

m3

20%*1.50*(1.50-1.10)*(1.80)*25 m3 5.40
RAZEM 5.40

31'
d.2

KNNR 1
0208-02

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładow-
czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - wywóz urobku na
składowisko odpadów komunalnych, na odległość 13 km
Krotność = 12

m3

poz.28+poz.29+poz.30+poz.31 m3 219.62
RAZEM 219.62

32
d.2 kalk. własna

Opłata za składowanie gruntu z wykopu na składowisku odpadów komunal-
nych

m3

poz.31' m3 219.62
RAZEM 219.62

33
d.2

KNNR 1
0313-01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalo-
wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV - przykanaliki kd

m2

((2.1*1.47)+(2.4*1.50)+(3.1*1.64)+(3.3*1.58)+(3.5*1.42)+(7.5*1.1)+(10.3*1.32)
+(3.9*1.5)+(3.4*1.14)+(4.0*1.14)+(3.6*1.10)+(3.1*1.2)+(4.4*1.30)+(9.3*0.90)+
(3.7*1.50)+(3.3*1.52)+(9.4*1.38)+(8.7*1.10)+(8.7*1.10)+(8.7*1.1)+(2.8*1.45)+
(8.9*1.14)+(8.7*1.10)+(8.7*1.11)+(8.7*1.10))*2

m2 350.22

RAZEM 350.22
34

d.2
KNNR 1
0315-04

Umocnienie ścian wykopów palami szalunkowymi stalowymi na gł. do 3,0 m
pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnętrznych w gruntach suchych
kat.I-IV wraz z rozbiórką - studnie wpustów ulicznych

m2

((1.50-1.10)*(1.8*25))*2 m2 36.00
RAZEM 36.00

35
d.2

KNNR 11
0501-05

Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych
podsypka pod rurociąg i studzienki gr. 20 cm - kanał deszczowy, studnie

m3

(((2.1+2.4+3.1+3.3+3.5+7.5+10.3+3.9+3.4+4.0+3.6+3.1+4.4+9.3+3.7+3.3+
9.4+8.7+8.7+8.7+2.8+8.9+8.7+8.7+8.7))*1.1*0.2)+(25*1.50*(1.50-1.10)*0.2)

m3 34.72

RAZEM 34.72
36

d.2
KNNR 11
0501-05

Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych
obsypka gr. 30 cm ponad kanał - przykanaliki kd

m3

(((2.1+2.4+3.1+3.3+3.5+7.5+10.3+3.9+3.4+4.0+3.6+3.1+4.4+9.3+3.7+3.3+
9.4+8.7+8.7+8.7+2.8+8.9+8.7+8.7+8.7)*1.1*0.5)-(3.14*0.1*0.1*(2.1+2.4+3.1+
3.3+3.5+7.5+10.3+3.9+3.4+4.0+3.6+3.1+4.4+9.3+3.7+3.3+9.4+8.7+8.7+8.7+
2.8+8.9+8.7+8.7+8.7)))

m3 74.78

RAZEM 74.78
37

d.2 kalk. własna
Zakup i dostawa pospółki m3

poz.38 m3 13.57
RAZEM 13.57

38
d.2

KNNR 1
0318-03
z.o.2.11.4.
9911-03 
analogia

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do
3.0 m w gr.kat. I-III - współczynnik zagęszczenia Js=1.00) - zasyp pospółką do
poziomu konstrukcji drogi

m3

poz.28+poz.29+poz.30+poz.31-poz.35-poz.36-((3.14*0.3*0.3*1.80*25)+((2.1+
2.4+3.1+3.3+3.5+7.5+10.3+3.9+3.4+4.0+3.6+3.1+4.4+9.3+3.7+3.3+9.4+8.7+
8.7+8.7+2.8+8.9+8.7+8.7+8.7)*3.14*0.1*0.1))-((2.1+2.4+3.1+3.3+3.5+7.5+
10.3+3.9+3.4+4.0+3.6+3.1+4.4+9.3+3.7+3.3+9.4+8.7+8.7+8.7+2.8+8.9+8.7+
8.7+8.7)*1.1*0.5)

m3 13.57

RAZEM 13.57
39

d.2
KNNR 4
1308-03
analogia

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm m

2.1+2.4+3.1+3.3+3.5+7.5+10.3+3.9+3.4+4.0+3.6+3.1+4.4+9.3+3.7+3.3+9.4+
8.7+8.7+8.7+2.8+8.9+8.7+8.7+8.7

m 144.20

RAZEM 144.20
40

d.2
KNNR 4
1424-02

Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu szt.

25 szt. 25.00
RAZEM 25.00

41
d.2

KNNR 4
1610-02

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm odc. -1
prób.

- 4 -

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29348 Użytkownik: PROJCEL Sebastian Celary



PR_kd_Prudnicka_etap I.ath PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
25 odc. -1

prób.
25.00

RAZEM 25.00
42

d.2
KNNR 1
0509-02
analogia

Brukowanie skarp,przekopów i nasypów na podsypce z piasku lub pospółki -
wyloty (kostka granitowa 9/11 cm ułożona na podbudowie z betonu C8/10)

m2

5.0*8 m2 40.00
RAZEM 40.00

43
d.2

KNR 2-02
1210-01
analogia

Kraty stałe stalowe prętowe osadzone w ścianach o powierzchni do 1 m2 -
montaż krat zabezpieczających wylot kanalizacji deszczowej

m2

0.2*8 m2 1.60
RAZEM 1.60

3 45233340-4 ODTWORZENIE NAWIERZCHNI JEZDNI
44

d.3 kalk. własna
Zakup i dostawa tłucznia m3

poz.45 m3 19.31
RAZEM 19.31

45
d.3

KNNR 1
0318-03
z.o.2.11.4.
9911-03 
analogia

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do
3.0 m w gr.kat. I-III - współczynnik zagęszczenia Js=1.00) - jezdnia (kamień ła-
many frakcji 0-31,5 mm, grubość warstwy 30 cm)

m3

((1.10*6.5)*9)*0.30 m3 19.31
RAZEM 19.31

46
d.3

KNNR 6
1005-07

Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - skropienie podbudowy tłucznio-
wej

m2

poz.20 m2 64.35
RAZEM 64.35

47
d.3

KNR 2-31
0312-01

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-piaskowych - war-
stwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm - warstwa wiążąca z be-
tonu asfaltowego AC 16W, na asfalcie 50/70

m2

poz.46 m2 64.35
RAZEM 64.35

48
d.3

KNR 2-31
0312-02

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-piaskowych - war-
stwa wiążąca asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz.
Krotność = 4

m2

poz.46 m2 64.35
RAZEM 64.35

49
d.3

KNNR 6
1005-07

Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - skropienie w-wy wiążącej m2

poz.46 m2 64.35
RAZEM 64.35

50
d.3

KNR 2-31
0312-05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-piaskowych - war-
stwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm - AC11S
Krotność = 3

m2

poz.46 m2 64.35
RAZEM 64.35

51
d.3

KNR 2-31
0312-06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-piaskowych - war-
stwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz.

m2

poz.46 m2 64.35
RAZEM 64.35
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