
    

 
 

PRZEDMIAR ROBÓT 
 
 

Nazwa obiektu   
lub robót budowlanych: Odbudowa zniszczonej nawierzchni drogi, 

odwodnienia oraz poboczy i chodnika ul. Szkolnej w 
Szczyrku w km 0 + 000 do 0 + 275 

 
 

 
 
 

Nazwa i adres  
zamawiającego: Urząd Miejski w Szczyrku   
      ul. Beskidzka 4          

43-370 Szczyrk            
 
 
 

 
 
 

Kod CPV: 45233142-6 (Roboty w zakresie naprawy dróg)  
45232410-9 (Roboty w zakresie kanalizacji 

ściekowej) 
 
 
 
 

Opracowanie zawiera:  
 
• Strona tytułowa 
• Wyliczenie ilości robót  
• Przedmiar robót  

 
 
 
      
 
 
 
 
 
Bielsko  - Biała, maj 2013 r.   
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Wyliczenie ilo�ci robót

Opis pozycji, wyliczenie ilo�ci robót Ilo�� Krot. Jedn.

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE /CPV grupa 451/
1 Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubo�� 4·cm, mechanicznie   /SST001/ 845,0 m2
2 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, dodatek za ka�dy dalszy 1·cm 

/k=4/  /SST001/ 845,0 4 m2
3 Rozebranie kraw��ników betonowych na ławie betonowej z oporem-analogia  /SST001/ 355,0 m
4 Rozebranie nawierzchni i chodników z płyt betonowych  /SST001/ 280,0 m2
5 Rozebranie �cieków z elementów betonowych  /SST001/ 112,0 m
6 Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubo�� 15·cm, mechanicznie  /SST001/ 343,0 m2
7 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, potr�cenie za ka�dy dalszy 1·cm grubo�ci 

podbudowy /k=5/  /SST001/ -343,0 5 m2
8 Rozebranie nawierzchni  z płyt betonowych /trylinki/  /SST001/

97,0*1,2 = 116,400000
116,4 116,4 m2

9 Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami na miejsce składowania i opłata za 
składowanie urobku  /SST003/ 54,0 m3

10 Demonta� studni rewizyjnych murowanych w gotowym wykopie-analogia  /SST001/ 4 kpl
11 Demonta�  pokryw nadstudziennych-analogia  /SST001/ 4 kpl
12 Demonta� studzienek �ciekowych ulicznych  /SST001/ 15 kpl
13 Transport materiałów z rozbiórki na miejsce składowania i opłata za składowanie  /SST001/

280*0,15 = 42,000000
112*0,5*0,15 = 8,400000
343*0,1 = 34,300000
355*0,3*0,3 = 31,950000
4*1,1*1,1*2,5*0,5 = 6,050000
15*0,5*0,5*1,0*0,5 = 1,875000

124,58 124,58 m3
14 Transport materiałów z rozbiórki  /destrukt asfaltowy/ i dostarczenie w miejsce wskazane przez Inwestora /ok.2 

km/  /D-01.02.04/  /SST001/
845,0*0,08 = 67,600000

67,60 67,60 m3
15 Rozebranie nawierzchni  z płyt betonowych, trylinki  /SST001/ 220,0 m2
16 Przeło�enie nawierzchnie z płyt drogowych betonowych, płyty sze�ciok�tne,spoiny wypełniane piaskiem 

/trylinka z odzysku/  /SST001/ 220,0 m2

2 PODBUDOWA   /CPV grupa 452/
17 Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników, gł�boko�� koryta 30·cm, kategoria gruntu II-IV 

wraz z odwiezieniem urobku i opłata za składowanie urobku-analogia  /SST002/
327,0+306,0 = 633,000000

633,0 633,0 m2
18 Podbudowy z kruszyw naturalnych, po zag�szczeniu 20·cm  /SST051/

33+306 = 339,000000
339,0 339,0 m2

19 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zag�szczeniu 15·cm  /SST005/ 633,0 m2
20 Podbudowa z kruszyw łamanych warstwa górna grubo�� warstwy 5·cm  /mieszanka 0/31,5mm/ /SST005/  

/SST005/
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 633,0 m2

3 NAWIERZCHNIA  /CPV grupa 452/
21 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z bitumu  /SST006/ 990,0 m2
22 Skropienie nawierzchni emulsj� asfaltow�  /SST006/ 990,0 m2
23 Wyrównanie istniej�cej podbudow betonem asfaltowym-warstwa profolowa 100 kg/m2  /SST006/

990,0*0,1 = 99,000000
99,0 99,0 t

24 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa �cieralna), mieszanka asfaltowa, grubo�� po 
zag�szczeniu 4·cm, masa grysowa   z dowozem masy na miejsce wbudowania/SST006/ 990,0 m2

25 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za ka�dy dalszy 1·cm 
grubo�ci warstwy z dowozem masy na miejsce wbudowania  /SST006/ 990,0 m2

26 Separacja warstw gewłóknin�,Rn>10kN  /SST004/ 990,0 m2
27 Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubo�� 8·cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin 

piaskiem, kostka szara  /SST011/ 306,0 m2

4 ELEMENTY ULIC  /CPV grupa 452/
28 Kraw��niki wraz z wykonaniem ław, betonowe wystaj�ce 15x30·cm, ława betonowa, podsypka 

cementowo-piaskowa, ława z oporem z betonu C16/20-analogia /SST009/ 370,0 m
29 Kraw��niki wraz z wykonaniem ław, betonowe wystaj�ce 15x30·cm, ława betonowa, podsypka 

cementowo-piaskowa, ława z oporem z betonu C16/20 - kraw��niki najazdowe 15x22cm - analogia /SST009/ 90,0 m
30 Ławy pod obrze�a, betonowa C12/15  /SST010/

72,0*0,3*0,35 = 7,560000
7,56 7,56 m3

31 Obrze�a betonowe, 30x8·cm, podsypka piaskowa, wypełnienie spoin zapraw� cementow�  /SST010/ 72,0 m

5 ROBOTY TOWARZYSZ�CE   /CPV  grupa 452/
32 Regulacja pionowa studzienek dla urz�dze� podziemnych, zawory wodoci�gowe i gazowe  /SST001/ 7 szt
33 Ławy betonowe pod odwodnienia z elementów betonowych /SST007/

117,0*0,1*0,6 = 7,020000
7,02 7,02 m3

34 �cieki z elementów betonowych, podsypka cementowo-piaskowa, prefabrykat o grubo�ci 15·cm /SST007/ 117,0 m
35 Blacha zabezpieczajaca mocowana do elementów odwodnienia na wjazdach  /SST007/ 7,3 m
36 Barierka zabezpieczaj�ca typu olszty�skiego moduł 1500 mm  /SST013/ 31,5 m
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37 Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych, Fi·70·mm    /SST012/ 2 szt
38 Znaki pionowe    /SST012/ 2 szt
39 Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, r�czne, kategoria gruntu IV  /SST008/ 66,0 m2
40 Humusowanie i obsianie skarp, humus grubo�ci 5·cm  /SST008/ 66,0 m2

6 KANALIZACJA-ROBOTY ZIEMNE  /CPV grupa 451/
41 Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami na miejsce składowania i opłata za

składowanie urobku  /SST003/
podsypka 35,61 = 35,610000
studnie 3,14*0,65*0,65*14,05 = 18,639433
rurociagi fi 400 mm 3,14*0,2*0,2*105 = 13,188000
rurociagi fi 160 mm 3,14*0,08*0,08*52 = 1,044992

68,48 68,48 m3
42 Wykopy wykonywane na odkład koparkami podsi�biernymi, gł�boko�� do 3·m, kategoria gruntu III-IV  /SST003/

D1-D3 41,90*(1,08+1,79)/2*1,25 = 75,158125
D3-D4 24,90*(1,79+2,67)/2*1,25 = 69,408750
D4-D5 16,90*(1,23+2,20)/2*1,25 = 36,229375
D5-D6 13,90*(1,53+2,44)/2*1,25 = 34,489375
D6-D7 7,0*2,10*1,25 = 18,375000
przykaliki 52,0*1,5*0,9 = 70,200000
minus wykopy z odwozem -68,49 = -68,490000

235,37 235,37 m3
43 Zasypanie wykopów , kategoria gruntu III-IV  /SST003/ 235,37 m3

7 KANALIZACJA-ROBOTY MONTA�OWE   /CPV grupa 452/
44 Podło�a i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek  /SST015/

105,0*1,25*0,20 = 26,250000
52,0*0,9*0,20 = 9,360000

35,61 35,61 m3
45 Kanały z rur typu PVC-U kl.S ł�czone na wcisk, Fi·400·mm  /SST015/ 105,00 m
46 Kanały z rur typu PVC-U kl.S ł�czone na wcisk, Fi·160·mm  /SST015/ 52,00 m
47 Studnie rewizyjne z kr�gów betonowych i �elbetowych Fi·1000·mm wykonane metod� studniarsk�, grunt 

kategorii III, gł�boko�� 3·m, kr�gi bet. wys. 500·mm  /SST015/ 7 szt
48 Studnie rewizyjne z kr�gów betonowych i �elbetowych Fi·1000·mm wykonane metod� studniarsk�, grunt 

kategorii III, potr�cenie za ka�de 0,5·m gł�boko�ci  kr�gi bet. wys. 500·mm  /SST015/ -14 0.5 m
49 Pokrywa nastudzienna 1800/60 z pier�cieniem odci��aj�cym 1300/250 i włazem  D400  /SST015/ 7 szt
50 Pionowe przewody przewietrznikowe, z rur PVC-U klasy S fi 315 mm /kaskada/  /SST015/ 2,00 m
51 Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe ł�czone na wcisk, Fi·400·mm - trójnik fi 400/300 mm  /SST015/ 1 szt
52 Wypełnienie przestrzeni kaskady zewbetrznej betonem C12/15  /SST015/ 6,00 m3
53 Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe ł�czone na wcisk, Fi·315·mm - kolano  /SST015/ 1 szt
54 Tuleje ochronne PVC fi 400 mm krótkie-analogia  /SST015/ 13 szt
55 Tuleje ochronne PVC fi 315 mm krótkie-analogia  /SST015/ 1 szt
56 Studzienki �ciekowe uliczne , Fi·500·mm, z osadnikiem bez syfonu  /SST015/ 11 szt
57 Tuleje ochronne PVC fi 160 mm krótkie-analogia  /SST015/ 11 szt
58 Wł�czenie istniej�cych przył�czy odwodnienia posesji do studni rewizyjnych + tuleja fi 160 mm  /SST015/ 3 szt

8 REMONT MURU OPOROWEGO  /CPV grupa 452/
59 Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami na miejsce składowania i opłata za

składowanie urobku   /SST003/
15,0*1,00*0,30 = 4,500000
22,0*0,40*1,30+22,0*0,8*0,30 = 16,720000
1,07*1,10*0,30 = 0,353100
4,2*0,40*1,30+4,2*0,8*0,30 = 3,192000
4,0*1,0*(0,39+1,08)*0,5 = 2,940000

27,71 27,71 m3
60 Wykopy wykonywane na odkład koparkami podsi�biernymi, gł�boko�� do 3·m, kategoria gruntu III-IV   

/SST003/
15,0*1,0*0,90 = 13,500000
22,0*1,1*1,3 = 31,460000
1,07*1,1*0,9 = 1,059300
4,2*1,1*1,3 = 6,006000
4,0*1,0*(0,39+1,08)*0,5 = 2,940000
-27,71 = -27,710000

27,26 27,26 m3
61 Zasypanie wykopów , kategoria gruntu III-IV   /SST003/ 27,26 m3
62 Mechaniczne �cinanie drzew z karczowaniem pni, �rednice drzew do 10 cm-analogia   /SST001/ 1 szt
63 R�czne �cinanie i karczowanie krzaków z wywiezieniem i utylizacj�-analogia   /SST001/

2,0*20/10000 = 0,004000
0,004 0,004 ha

64 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe zbrojone   /SST001/
4,0*0,3*1,8 = 2,160000

2,16 2,16 m3
65 Oczyszczenie powierzchni muru przy u�yciu szczotek stalowych-analogia   /SST001/ 55,0 m2
66 Podkłady, z ubitych materiałów sypkich, piasek   /SST014/

15,0*0,3*0,1 = 0,450000
22,0*1,3*0,1 = 2,860000
1,07*0,3*0,1 = 0,032100
4,2*1,3*0,1 = 0,546000
4,0*(0,38+1,08)*0,5*0,1 = 0,292000

4,18 4,18 m3
67 �ciany oporowe �elbetowe - podstawa �ciany (cz��� pozioma), prostok�tna, o stopie płaskiej, beton podawany 

B25 pomp�   /SST014/
22,0*1,3*0,3 = 8,580000
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4,2*1,3*0,3 = 1,638000

10,22 10,22 m3
68 �ciany oporowe �elbetowe (cz��� pionowa) o wysoko�ci do 3·m, przekrój prostok�tny, grubo�� do 30·cm, 

beton B25 podawany pomp�   /SST014/
15,0*0,30*(1,0+1,25+0,65) = 13,050000
22,0*0,30*(0,80+1,70+0,25+0,65) = 22,440000
1,07*1,1*0,3 = 0,353100
4,2*(0,8+1,8+0,25+0,65) = 14,700000

przechyłka 50,54*0,1 = 5,054000
55,60 55,60 m3

69 �ciany oporowe �elbetowe - /przekrój E-E/, beton podawany B25 pomp�   /SST014/
4,0*1,0*(0,39+1,08)*0,5 = 2,940000

2,94 2,94 m3
70 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pr�ty gładkie do Fi 14·mm   /SST014/

0,080*1,03 = 0,082400
0,082 0,082 t

71 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pr�ty �ebrowane do Fi 14·mm   /SST014/
0,908*1,03 = 0,935240

0,935 0,935 t
72 Izolacje przeciwwilgociowe, pionowe, powłokowe bitumiczne 2-warstwowe, lepik asfaltowy   /SST014/

50,0*1,1 = 55,000000
55,00 55,00 m2

73 Izolacje przeciwwilgociowe, poziome, powłokowe bitumiczne 2-warstwowe, lepik asfaltowy   /SST014/
23,0*1,3 = 29,900000

29,90 29,90 m2
74 Podstemplowanie zagro�onych �cian oporowych   /SST001/ 22,0 m
75 Wyprostowanie słupków i przeło�enie siatki ogrodzeniowej z wywierceniem niezbednych otworów w słupkach i 

ustawieniem naciagu   /SST001/ 52,0 m
76 Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, r�czne, kategoria gruntu IV   /SST008/

50,0*1,5 = 75,000000
75,0 75,0 m2

77 Humusowanie i obsianie skarp, humus grubo�ci 5·cm   /SST008/ 75,0 m2
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Przedmiar robót

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa
podstawy nakładów

Jedn. Krot. Ilo�� Warto��
jednostkowa

Warto��
netto

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE /CPV grupa 451/
1 KNNR 6/802/4

Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubo�� 4·cm, mechanicznie   
/SST001/ m2 845,0

2 KNR 231/803/4
Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, dodatek
za ka�dy dalszy 1·cm /k=4/  /SST001/ m2 4 845,0

3 KNNR 6/806/4
Rozebranie kraw��ników betonowych na ławie betonowej z oporem-analogia  
/SST001/ m 355,0

4 KNNR 6/805/2
Rozebranie nawierzchni i chodników z płyt betonowych  /SST001/ m2 280,0

5 KNNR 6/807/5
Rozebranie �cieków z elementów betonowych  /SST001/ m 112,0

6 KNNR 6/801/2
Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubo�� 15·cm, mechanicznie  /SST001/ m2 343,0

7 KNR 231/802/8
Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, potr�cenie za ka�dy 
dalszy 1·cm grubo�ci podbudowy /k=5/  /SST001/ m2 5 -343,0

8 KNNR 6/805/2
Rozebranie nawierzchni  z płyt betonowych /trylinki/  /SST001/ m2 116,4

9 Kalkulacja indywidualna
Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami na 
miejsce składowania i opłata za składowanie urobku  /SST003/ m3 54,0

10 KNR 405/409/1 (1)
Demonta� studni rewizyjnych murowanych w gotowym wykopie-analogia  /SST001/ kpl 4

11 KNR 405/410/5
Demonta�  pokryw nadstudziennych-analogia  /SST001/ kpl 4

12 KNR 405/411/2
Demonta� studzienek �ciekowych ulicznych  /SST001/ kpl 15

13 Kalkulacja indywidualna
Transport materiałów z rozbiórki na miejsce składowania i opłata za składowanie  
/SST001/ m3 124,58

14 Kalkulacja indywidualna
Transport materiałów z rozbiórki  /destrukt asfaltowy/ i dostarczenie w miejsce 
wskazane przez Inwestora /ok.2 km/  /D-01.02.04/  /SST001/ m3 67,60

15 KNNR 6/805/2
Rozebranie nawierzchni  z płyt betonowych, trylinki  /SST001/ m2 220,0

16 KNNR 6/307/2
Przeło�enie nawierzchnie z płyt drogowych betonowych, płyty sze�ciok�tne,spoiny 
wypełniane piaskiem /trylinka z odzysku/  /SST001/ m2 220,0

2 PODBUDOWA   /CPV grupa 452/
17 KNNR 6/102/3

Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników, gł�boko�� koryta 
30·cm, kategoria gruntu II-IV wraz z odwiezieniem urobku i opłata za składowanie 
urobku-analogia  /SST002/ m2 633,0

18 KNNR 6/112/1
Podbudowy z kruszyw naturalnych, po zag�szczeniu 20·cm  /SST051/ m2 339,0

19 KNNR 6/113/6
Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zag�szczeniu 15·cm  /SST005/ m2 633,0

20 KNR 223/110/3
Podbudowa z kruszyw łamanych warstwa górna grubo�� warstwy 5·cm  /mieszanka 
0/31,5mm/ /SST005/  /SST005/ m2 633,0

3 NAWIERZCHNIA  /CPV grupa 452/
21 KNNR 6/1005/6

Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z bitumu  
/SST006/ m2 990,0

22 KNNR 6/1005/7
Skropienie nawierzchni emulsj� asfaltow�  /SST006/ m2 990,0

23 KNNR 6/108/2 (1)
Wyrównanie istniej�cej podbudow betonem asfaltowym-warstwa profolowa 100 
kg/m2  /SST006/ t 99,0

24 KNNR 6/309/2 (2)
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa �cieralna), mieszanka 
asfaltowa, grubo�� po zag�szczeniu 4·cm, masa grysowa   z dowozem masy na 
miejsce wbudowania/SST006/ m2 990,0

25 KNR 231/310/6
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek 
za ka�dy dalszy 1·cm grubo�ci warstwy z dowozem masy na miejsce wbudowania  
/SST006/ m2 990,0

26 Kalkulacja indywidualna
Separacja warstw gewłóknin�,Rn>10kN  /SST004/ m2 990,0
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Jedn. Krot. Ilo�� Warto��
jednostkowa

Warto��
netto

27 KNNR 6/502/3 (1)
Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubo�� 8·cm, podsypka 
cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara  /SST011/ m2 306,0

4 ELEMENTY ULIC  /CPV grupa 452/
28 KNNR 6/403/3

Kraw��niki wraz z wykonaniem ław, betonowe wystaj�ce 15x30·cm, ława betonowa, 
podsypka cementowo-piaskowa, ława z oporem z betonu C16/20-analogia /SST009/ m 370,0

29 KNNR 6/403/3
Kraw��niki wraz z wykonaniem ław, betonowe wystaj�ce 15x30·cm, ława betonowa, 
podsypka cementowo-piaskowa, ława z oporem z betonu C16/20 - kraw��niki 
najazdowe 15x22cm - analogia /SST009/ m 90,0

30 KNR 231/402/3
Ławy pod obrze�a, betonowa C12/15  /SST010/ m3 7,56

31 KNNR 6/404/4
Obrze�a betonowe, 30x8·cm, podsypka piaskowa, wypełnienie spoin zapraw�
cementow�  /SST010/ m 72,0

5 ROBOTY TOWARZYSZ�CE   /CPV  grupa 452/
32 KNR 231/1406/4

Regulacja pionowa studzienek dla urz�dze� podziemnych, zawory wodoci�gowe i 
gazowe  /SST001/ szt 7

33 KNR 231/402/3
Ławy betonowe pod odwodnienia z elementów betonowych /SST007/ m3 7,02

34 KNNR 6/606/4
�cieki z elementów betonowych, podsypka cementowo-piaskowa, prefabrykat o 
grubo�ci 15·cm /SST007/ m 117,0

35 Kalkulacja indywidualna
Blacha zabezpieczajaca mocowana do elementów odwodnienia na wjazdach  
/SST007/ m 7,3

36 Kalkulacja indywidualna
Barierka zabezpieczaj�ca typu olszty�skiego moduł 1500 mm  /SST013/ m 31,5

37 KNNR 6/702/1 (2)
Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych, Fi·70·mm    /SST012/ szt 2

38 Kalkulacja indywidualna
Znaki pionowe    /SST012/ szt 2

39 KNR 201/505/2
Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, r�czne, kategoria gruntu IV  /SST008/ m2 66,0

40 KNNR 1/507/1
Humusowanie i obsianie skarp, humus grubo�ci 5·cm  /SST008/ m2 66,0

6 KANALIZACJA-ROBOTY ZIEMNE  /CPV grupa 451/
41 Kalkulacja indywidualna

Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami na 
miejsce składowania i opłata za składowanie urobku  /SST003/ m3 68,48

42 KNNR 1/210/3 (2)
Wykopy wykonywane na odkład koparkami podsi�biernymi, gł�boko�� do 3·m, 
kategoria gruntu III-IV  /SST003/ m3 235,37

43 KNNR 1/214/2 (1)
Zasypanie wykopów , kategoria gruntu III-IV  /SST003/ m3 235,37

7 KANALIZACJA-ROBOTY MONTA�OWE   /CPV grupa 452/
44 KNNR 11/501/5 (1)

Podło�a i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek  /SST015/ m3 35,61
45 KNNR 4/1308/6

Kanały z rur typu PVC-U kl.S ł�czone na wcisk, Fi·400·mm  /SST015/ m 105,00
46 KNNR 4/1308/2

Kanały z rur typu PVC-U kl.S ł�czone na wcisk, Fi·160·mm  /SST015/ m 52,00
47 KNNR 4/1414/5 (1)

Studnie rewizyjne z kr�gów betonowych i �elbetowych Fi·1000·mm wykonane 
metod� studniarsk�, grunt kategorii III, gł�boko�� 3·m, kr�gi bet. wys. 500·mm  
/SST015/ szt 7

48 KNNR 4/1414/6 (1)
Studnie rewizyjne z kr�gów betonowych i �elbetowych Fi·1000·mm wykonane 
metod� studniarsk�, grunt kategorii III, potr�cenie za ka�de 0,5·m gł�boko�ci  kr�gi 
bet. wys. 500·mm  /SST015/ 0.5 m -14

49 KNNR 4/1423/6
Pokrywa nastudzienna 1800/60 z pier�cieniem odci��aj�cym 1300/250 i włazem  
D400  /SST015/ szt 7

50 KNNR 4/1422/3
Pionowe przewody przewietrznikowe, z rur PVC-U klasy S fi 315 mm /kaskada/  
/SST015/ m 2,00

51 KNNR 4/1321/6
Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe ł�czone na wcisk, Fi·400·mm - trójnik fi 
400/300 mm  /SST015/ szt 1

52 KNNR 4/1412/2
Wypełnienie przestrzeni kaskady zewbetrznej betonem C12/15  /SST015/ m3 6,00

53 KNNR 4/1321/5
Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe ł�czone na wcisk, Fi·315·mm - kolano  
/SST015/ szt 1

54 KNNR 4/1322/6
Tuleje ochronne PVC fi 400 mm krótkie-analogia  /SST015/ szt 13
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55 KNNR 4/1322/5
Tuleje ochronne PVC fi 315 mm krótkie-analogia  /SST015/ szt 1

56 KNNR 4/1424/2
Studzienki �ciekowe uliczne , Fi·500·mm, z osadnikiem bez syfonu  /SST015/ szt 11

57 KNNR 4/1322/2
Tuleje ochronne PVC fi 160 mm krótkie-analogia  /SST015/ szt 11

58 KNRW 219/217/4
Wł�czenie istniej�cych przył�czy odwodnienia posesji do studni rewizyjnych + tuleja 
fi 160 mm  /SST015/ szt 3

8 REMONT MURU OPOROWEGO  /CPV grupa 452/
59 Kalkulacja indywidualna

Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami na 
miejsce składowania i opłata za składowanie urobku   /SST003/ m3 27,71

60 KNNR 1/210/3 (2)
Wykopy wykonywane na odkład koparkami podsi�biernymi, gł�boko�� do 3·m, 
kategoria gruntu III-IV   /SST003/ m3 27,26

61 KNNR 1/214/2 (1)
Zasypanie wykopów , kategoria gruntu III-IV   /SST003/ m3 27,26

62 KNNR 1/101/1
Mechaniczne �cinanie drzew z karczowaniem pni, �rednice drzew do 10 
cm-analogia   /SST001/ szt 1

63 KNR 201/109/4
R�czne �cinanie i karczowanie krzaków z wywiezieniem i utylizacj�-analogia   
/SST001/ ha 0,004

64 KNR 401/212/3
Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe zbrojone   /SST001/ m3 2,16

65 KNR 401/619/3
Oczyszczenie powierzchni muru przy u�yciu szczotek stalowych-analogia   /SST001/ m2 55,0

66 KNNR 2/1201/3 (2)
Podkłady, z ubitych materiałów sypkich, piasek   /SST014/ m3 4,18

67 KNR 202/238/1 (2)
�ciany oporowe �elbetowe - podstawa �ciany (cz��� pozioma), prostok�tna, o 
stopie płaskiej, beton podawany B25 pomp�   /SST014/ m3 10,22

68 KNR 202/239/5 (2)
�ciany oporowe �elbetowe (cz��� pionowa) o wysoko�ci do 3·m, przekrój 
prostok�tny, grubo�� do 30·cm, beton B25 podawany pomp�   /SST014/ m3 55,60

69 KNR 202/238/1 (2)
�ciany oporowe �elbetowe - /przekrój E-E/, beton podawany B25 pomp�   /SST014/ m3 2,94

70 KNNR 2/104/1
Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pr�ty gładkie do Fi 14·mm   /SST014/ t 0,082

71 KNNR 2/104/4
Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pr�ty �ebrowane do Fi 14·mm   /SST014/ t 0,935

72 KNNR 2/601/6 (2)
Izolacje przeciwwilgociowe, pionowe, powłokowe bitumiczne 2-warstwowe, lepik 
asfaltowy   /SST014/ m2 55,00

73 KNNR 2/601/2 (2)
Izolacje przeciwwilgociowe, poziome, powłokowe bitumiczne 2-warstwowe, lepik 
asfaltowy   /SST014/ m2 29,90

74 KNR 401/421/1
Podstemplowanie zagro�onych �cian oporowych   /SST001/ m 22,0

75 Kalkulacja indywidualna
Wyprostowanie słupków i przeło�enie siatki ogrodzeniowej z wywierceniem 
niezbednych otworów w słupkach i ustawieniem naciagu   /SST001/ m 52,0

76 KNR 201/505/2
Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, r�czne, kategoria gruntu IV   /SST008/ m2 75,0

77 KNNR 1/507/1
Humusowanie i obsianie skarp, humus grubo�ci 5·cm   /SST008/ m2 75,0


