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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

                        
 
 
 
 
                             Opracowanie obejmuje przedmiar robót na " REMONT CHODNIKA W CIĄGU DROGI
                             WOJEWÓDZKIEJ NR 492 W MIEJSCOWOŚCI KŁOBUCK".    
 
                             Sporządzono na podstawie projektu budowlano - wykonawczego.
 
 
                 Przewiduje się remont chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 492 – ulicy 11 – ego Listopada  w Kłobucku 
                 na dwóch odcinkach :
               - 1 odcinek od km drogi woj. 21 + 700,00 do km 21 + 805,70 –  chodnik przyjezdniowy
                 z przejściem dla pieszych po stronie zachodniej o szer. zmiennej od 2,80 m – 3,20 m bez wymiany krawężników.
               - 2 odcinek od km drogi woj. 23 + 234,00 do km 23 + 853,00 – chodnik przebiegający poza rowem 
                 po stronie południowo – wschodniej o szer. 1,50 m z wymianą całości.
                 Po zakończeniu robót  remontowych,  należy wykonać roboty towarzyszące polegające na zagospodarowaniu 
                 terenu przyległego poprzez uzupełnienie ziemią, plantowanie i humusowanie wraz z obsianiem trawy. 
                 Na 2 odcinku istniejące rowy wzdłuż chodnika pozostają bez zmian.
 
                 W przedmiarze ujęto:
                Projekt przewiduje uporządkowanie obsługi komunikacyjnej ruchu pieszego przy drodze wojewódzkiej
                nr 492 – ul 11-ego Listopada w Kłobucku na dwóch odcinkach po stronie zachodniej i południowo – wschodniej 
                poprzez remont chodnika. 
                
                Zakres i podstawowe parametry rozwiązania drogowego: 
           1.  Roboty przygotowawcze – rozbiórka płytek chodnikowych, kostki brukowej, obrzeży betonowych i podbudowy 
                z kruszywa z transportem gruzu na odległość 10 km – utylizacja zbędnego gruzu – kostkę brukową i płytki
                betonowe 50*50*7 cm ułożyć na palety i złożyć we wskazane miejsce przez inwestora - odległość 3 km.
           2.  Wykonanie robót ziemnych ( odcinek 2 ) na całej długości chodnika wraz z formowaniem  i zagęszczaniem 
                nasypów z ziemi z odkładu, wywóz zbędnej ziemi na odległość 5 km.
           3.  Od km drogi woj. 21 + 700,00 do km 21 + 805,70 - ( tj.od km 0 + 000,00 do km 0 +098,00 )
                1 odcinek chodnika przyjezdniowego o szer. zmiennej bez krawężnika tj 2,80 – 3,20 m, pozostawienie krawężnika, 
                nowa nawierzchnia z płytek chodnikowych o wymiarach 35*35*5 cm na podsypce cementowo – piaskowej gr. 5 cm 
                po uprzednim wyrównaniu podłoża ( wyprofilowaniu ) po rozbiórce płytek wraz z wykonaniem zagęszczenia
                pozostawienie barierek rurowych na całym odcinku chodnika .
           4.  Przejście dla pieszych po stronie zachodniej o wym. 6,00*1,80 m do przebrukowania.
           5.  Chodnik oraz dwa drzewa obramować obrzeżem betonowym typu ciężkiego 8*30 cm na ławie betonowej 
                z oporem z betonu C12/15, przy murze nie stosować obrzeża.
           6.  2 odcinek od km drogi woj. 23 + 234,00 do km 23 + 853,00 –  ( tj. 0 + 000,00 do km  0 + 616,00 ) chodnik 
                przebiegający poza rowem  po stronie południowo – wschodniej  o szer. 1,50 m z wymianą całości.
           7.  Chodnik o szer. 1,50 m ograniczony obustronnie obrzeżem betonowym 8*30 cm na ławie betonowej z oporem 
                z betonu C12/15, spadek jednostronny poprzeczny 2 % w kierunku rowu, nawierzchnia z kostki brukowej 
                ( kolor szary ) gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm i podbudowie z kruszywa kamiennego 
                łamanego gr. 15 cm.
           8.  Istniejące zjazdy do posesji do granicy własności ( ogrodzenia ) i na szerokości chodnika, ( według stanu istniejącego ), 
                szer. zjazdów wg istniejących bram  tj. 4,0 m i 5,00 m, spadki zjazdów zgodnie ze spadkiem chodnika  - 2 %,  
                nawierzchnia z kostki brukowej ( kolor czerwony ) gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm i podbudowie
                z kruszywa kamiennego łamanego gr. 20 cm.
           9.  Zjazdy zabezpieczone krawężnikiem najazdowym typu lekkiego K – 15 o wym 22*15 cm ułożone na ławie betonowej 
                z oporem z betonu C12/15 –  ( zjazd do ogrodzenia -  jednostronnie od strony rowu, zjazd na szer. chodnika 
                – obustronnie ).
         10.  Krawężnik najazdowy ze swiatłem 2 cm przy bocznych drogach, na przejściu dla pieszych.
         11.  Należy pozostawić istniejące zjazdy z kostki betonowej i granitowej przy posesji nr 90  - nawiązać remontowany 
                chodnik.
         12.  W km 23 + 386,00 jest zaprojektowany zjazd indywidualny na działkę nr 1312 – uzgodniony z ZDW Katowice
                – należy w trakcie realizacji chodnika zwrócić uwagę. 
         13.  Upłynnienie niwelety chodnika w rejonie zjazdów.
         14.  Uzupełnienie betonem C 12/15 nawierzchni po zabudowie krawężnika najazdowego na bocznych ulicach 
                tj. wypełnienie szczeliny około 5 cm między nowo ułożonym krawężnikiem, a istniejącą konstrukcją jezdni
                 -  na głębokość 25 cm .
         15.  Wykonanie utwardzenia - podbudowy z kruszywa kamiennego łamanego gr. 20 cm  na istniejących zjazdach 
                od strony jezdni w celu złagodzenia wjazdu na kostkę brukową na długościach zmiennych tj. od 3,50 m do 7,70 mb 
                na szer. bram wjazdowych. 
         16.  Regulacja istniejącego uzbrojenia – zasuwy, hydranty i włazy. 
         17.  Ukształtowanie przyległego terenu, uzupełnienie ziemią, humusowanie i obsianie trawą.
 
 
                                  
                            Założenia :
                            
                            Grunt kat  II i III . Roboty ziemne wykonane : ręcznie 20 % z uwagi na gęste istniejace uzbrojenie 
                            podziemne  i mechaniczne 80% przy użyciu koparek podsiębiernych o poj. łyżki 0,4 m3 z transportem 
                            urobku samochodami wywrotkami o ładowności 5 - 15 ton na odległość 5 km.
                            Profilowanie i zagęszczanie  podłoża mechanicznie .
                            Wywóz materiałów z rozbiórki na odl. 10 km i wskazane miejsce na 3 km . Plantowanie terenu  ręcznie. 
                            Wykonać przekopy kontrolne - ręcznie. Humusowanie i obsianie trawą.
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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

 
                           Założenia wyjściowe :
                           zgodne z wytycznymi projektowymi  ZDW - Katowice - zał. nr 1F 
                           -  podstawy do wyliczenia nakładów rzeczowych kosztorysu:
                              KNR. KNNR, analiza indywidualna.
                           -  specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
                           
 
 
                           Przedmiar robót sporządzono na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09. 2004 r 
                           -  Dz. U. z 2004 nr 202 poz. 2072. 
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Rem chod dw 492 Kłobuck prz 2014.PRD KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
REMONT CHODNIKA W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 492 W MIEJSCOWO ŚCI KŁOBUCK

1 REMONT CHODNIKA - 1 ODCINEK - od km 0 + 000,00 do k m 0 + 098,00 ( DW 492 -  od km 21 + 700,00 do km  2 1 + 805,70 )
.

1.1 CPV - 45111000 - 8  ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA, ROB OTY ZIEMNE - ( Roboty przygotowawcze - wyznaczenie trasy,
rozbiórki elementów dróg, roboty ziemne )

1
d.1.

1

KNR 2-01
0119-03
D.01.01.01.

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
równinnym

km

0.098 km 0.10
RAZEM 0.10

2
d.1.

1

KNR 2-31
0814-01
D.01.02.04.

Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej m

17.6+4.0+17.4+7.0 m 46.00
RAZEM 46.00

3
d.1.

1

KNR 2-31
0815-01
D.01.02.04.

Rozebranie chodników,wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt
betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej

m2

42.5*2.8+12.5*3.15+30.5*3.15+12.5*3.15-(1.0*1.4*2+1.8*6.4) m2 279.51
RAZEM 279.51

4
d.1.

1

KNR 2-31
0812-03
D.01.02.04

Rozebranie ław pod krawężniki z betonu m3

46.0*0.02 m3 0.92
RAZEM 0.92

5
d.1.

1

KNR 2-31
0807-01
D.01.02.04.

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 20*10 cm na podsypce piaskowej
z wyp.spoin piaskiem ( DO PONOWNEGO WBUDOWANIA  - kolor czerwony )

m2

1.80*6.40 m2 11.52
RAZEM 11.52

6
d.1.

1

KNR 4-04
1105-01
D.01.02.04

Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i
mechanicznym rozładowaniu na odl.do 1 km ( docelowo 10 km )

m3

279.51*0.05+46.0*0.2*0.06+0.92 m3 15.45
RAZEM 15.45

7
d.1.

1

KNR 4-04
1105-02
D.01.02.04

Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i
mechanicznym rozładowaniu - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km (
+ 9 km )
Krotność = 9

m3

279.51*0.05+46.0*0.2*0.06+0.92 m3 15.45
RAZEM 15.45

8
d.1.

1

Analiza in-
dywidualna 
D.01.02.04

Utylizacja materiałów pozyskanych w trakcie prowadzenia robót, a nie podlega-
jących ponownemu wbudowaniu

m3

15.45 m3 15.45
RAZEM 15.45

9
d.1.

1

KNR 2-01
0301-01
D.02.01.01.

Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczy-
mi (kat.gr.I-II)
( docelowo 5 km )

m3

280.0*0.05+51.0*0.4*0.3 m3 20.12
RAZEM 20.12

10
d.1.

1

KNR 2-01
0214-03
D.02.01.01.

Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-
chodami samowyładowczymi  5 - 10 ton po drogach utwardzonych ziemi kat.I-
II  ( + 4 km )
Krotność = 8

m3

20.12 m3 20.12
RAZEM 20.12

1.2 CPV 45233000 - 9  - ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUOWANIA , FUNDAMENTOWANIA ORAZ WYKONYWANIA NAWIERZ-
CHNI ( podbudowa, elementy ulic, chodniki, roboty t owarzysz ące  )

11
d.1.

2

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gr.kat.I-IV

m2

42.5*2.8+12.5*3.15+30.5*3.15+12.5*3.15-(1.0*1.4*2)+0.97 m2 292.00
RAZEM 292.00

12
d.1.

2

KNR 2-31
0105-03
D.04.02.01.

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po
zagęszcz. ( docelowo 5 cm )

m2

292.00-11.52 m2 280.48
RAZEM 280.48

13
d.1.

2

KNR 2-31
0105-08
D.04.02.01.

Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy
1 cm grub.warstwy po zagęszcz. ( + 2 cm )
Krotność = 2

m2

280.48 m2 280.48
RAZEM 280.48
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Rem chod dw 492 Kłobuck prz 2014.PRD KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
14

d.1.
2

KNR 2-31
0502-03
D.08.02.01.

Chodniki z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cem.piaskowej z
wyp.spoin zapr.cem.

m2

42.5*2.8+12.5*3.15+30.5*3.15+12.5*3.15-(1.0*1.4*2+1.8*6.4)+0.97 m2 280.48
RAZEM 280.48

15
d.1.

2

KNR 2-31
0511-03
D.08.02.02.

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej
( KOSTKA  CZERWONA Z ROZBIÓRKI )

m2

6.4*1.8 m2 11.52
RAZEM 11.52

16
d.1.

2

KNR 2-31
0407-05
D.08.03.01.

Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin
zaprawą cem.

m

18.0+4.0+17.5+2.0+2.0+7.5 m 51.00
RAZEM 51.00

17
d.1.

2

KNR 2-31
0402-04
D.08.03.01.

Ława pod krawężniki betonowa z oporem z betonu C12/15 m3

51.0*0.07 m3 3.57
RAZEM 3.57

18
d.1.

2

KNR 2-31
1406-03
D.03.02.01a.

Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych szt.

1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00

1.3 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE  CPV 45112000 - 5  -  ROBOTY W ZAKRESIE US UWANIA GLEBY ( ukształtowanie terenu ,
humusowanie )

19
d.1.

3

KNR 2-01
0505-01
D.06.01.01.

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III m2

51.00*1.0 m2 51.00
RAZEM 51.00

20
d.1.

3

KNR 2-01
0510-01
D.06.01.01.

Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m2

51.00 m2 51.00
RAZEM 51.00

2 REMONT CHODNIKA  - 2 ODCINEK od  km 0 + 000,00 do k m 0 + 616,00  ( DW 492 - od km 23 + 234,00 do km 23  + 853,00 )
2.1 CPV 45111000 - 8 - ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA, ROBO TY ZIEMNE ( Roboty przygotowawcze - wyznaczenie tra sy,

rozbiórki elementów dróg, roboty ziemne ).
21

d.2.
1

KNR 2-01
0119-03
D.01.01.01.

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
równinnym

km

0.616 km 0.62
RAZEM 0.62

22
d.2.

1

KNR 2-31
0814-01
D.01.02.04.

Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej m

9.0+13.0+8.4+12.5+12.5+2*1.1+10.5+2*1.1+22.0*2+4.0+1.1*2+8.5*2+5.0+1.1*
2+4.0*2+4.0+2*1.1+5.5*2+5.0+2*2.0+2.0*2+5.0+2*1.1+3.6*2+65.0*2+5.6*2+
39.0*2+4.0+18.7*2+4.6*2+2*1.1+44.0*2+70.0*2+69.7*2+33.6*2+18.0*2+27.6*
2+14.3+13.0+2*5.0+1.6

m 1034.00

RAZEM 1034.00
23

d.2.
1

KNR 2-31
0814-02
D.01.02.04.

Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej m

5.4*2+4.6 m 15.40
RAZEM 15.40

24
d.2.

1

KNR 2-31
0813-01
D.01.02.04

Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej m

4.0*2+4.0*2+5.0*2 m 26.00
RAZEM 26.00

25
d.2.

1

KNR 2-31
0812-03
D.01.02.04

Rozebranie ław pod krawężniki z betonu m3

1034.0*0.02+8.0*0.04+8.0*0.04+10.0*0.04 m3 21.72
RAZEM 21.72

26
d.2.

1

KNR 2-31
0804-03
D.01.02.04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego o grub. 15 cm (
docelowo 10 cm )

m2
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
8.4*2.6+10.5*2.6+3.8*2.6+4.8*2.6+4.2*2.6+5.2*3.5+4.7*2.6+3.6*1.5+5.6*1.5+
5.4*1.5+4.0*1.5+0.5*0.5*0.5+4.6*1.5+4.5*2.6+1.2*1.1+4.8*1.2+70.0*1.2+5.0*
1.5+5.0*1.5+34.8*1.2+30.1*1.2+33.6*1.2+5.0*1.2+18.0*1.2+27.6*1.2+14.3*
1.2+5.0*1.2

m2 467.63

RAZEM 467.63
27

d.2.
1

KNR 2-31
0804-04
D.01.02.04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego - każdy dalszy 1
cm grub. ( - 5 cm )
Krotność = 5

m2

-467.63 m2 -467.63
RAZEM -467.63

28
d.2.

1

KNR 2-31
0807-03
D.01.02.04

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej brukowej cm na podsypce
cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawa cement.

m2

467.63 m2 467.63
RAZEM 467.63

29
d.2.

1

KNR 2-31
0815-02
D.01.02.04.

Rozebranie chodników,wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt
betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej

m2

5.8*1.5+12.5*1.5+22.1*1.5+8.4*1.5+4.0*1.5+5.5*1.5+2.0*1.5+65.0*1.5+39.0*
1.5+18.7*1.5+35.5*1.5+44.0*1.5+1.25

m2 395.00

RAZEM 395.00
30

d.2.
1

KNR 4-04
1105-01
D.01.02.04

Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i
mechanicznym rozładowaniu na odl.do 1 km ( docelowo 3 km - materiał do wy-
korzystania na składowisko wskazane przez inwestora , pozostałe docelowo
10 km)

m3

467.63*0.08+395.0*0.07+1034.0*0.2*0.06+15.4*0.08*0.3+21.72+8.0*0.15*0.3+
467.63*0.10

m3 146.68

RAZEM 146.68
31

d.2.
1

KNR 4-04
1105-02
D.01.02.04

Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i
mechanicznym rozładowaniu - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km (
+ 2 km )
Krotność = 2

m3

37.41+27.65 m3 65.06
RAZEM 65.06

32
d.2.

1

KNR 4-04
1105-02
D.01.02.04

Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i
mechanicznym rozładowaniu - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km (
+ 9 km )
Krotność = 9

m3

146.68-65.06 m3 81.62
RAZEM 81.62

33
d.2.

1

Analiza in-
dywidualna 
D.01.02.04

Utylizacja materiałów pozyskanych w trakcie prowadzenia robót, a nie podlega-
jących ponownemu wbudowaniu

m3

81.62 m3 81.62
RAZEM 81.62

34
d.2.

1

KNR 2-01
0206-02
D.02.01.01.

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w
gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km
( docelowo 5 km )

m3

((770.5*0.26+159.5*0.31+73.5*0.2+1027.0*0.4*0.3+112.0*0.4*0.4+440.0*0.2)-
(395.0*0.07+308.13*0.21+159.5*0.21))*0.80

m3 294.23

RAZEM 294.23
35

d.2.
1

KNR 2-01
0214-03
D.02.01.01.

Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-
chodami samowyładowczymi  5 - 10 ton po drogach utwardzonych ziemi kat.I-
II  ( + 4 km )
Krotność = 8

m3

294.22 m3 294.22
RAZEM 294.22

36
d.2.

1

KNR 2-01
0311-01
D.02.03.01.

Roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem ziemi w nasyp (kat.gr.I-II) m3

367.78*0.20 m3 73.56
RAZEM 73.56

37
d.2.

1

KNR 2-01
0236-03
D.02.03.01.

Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III m3

73.56 m3 73.56
RAZEM 73.56

2.2 CPV 45233000 - 9  ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUOWANIA ,  FUNDAMENTOWANIA ORAZ WYKONYWANIA NAWIERZ-
CHNI - ( podbudowa, chodniki, zjazdy, elementy ulic , roboty towarzyszace ).

38
d.2.

2

KNR 2-31
0103-04
D.04.01.01.

Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gr.kat.I-IV
- chodniki , zjazdy z kostki i zjazdy z kruszywa

m2

- 6 -
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
5.2*1.5+14.1*1.5+1.1*1.0*3+1.2*1.1*2+1.4*1.1+22.2*1.5+8.9*1.5+5.2*1.5+5.1*
1.5+3.8*1.5+50.4*1.5+8.5*1.5+46.0*1.5+20.5*1.5+35.8*1.5+42.5*1.5+75.9*
1.5+33.1*1.5+29.8*1.5+33.9*1.5+17.6*1.5+27.6*1.5+13.5*1.5+5.4*1.5+9.0*
2.6+8.5*2.6+3.8*2.6+4.0*2.6+4.2*2.6+4.0*3.5+3.5*2.6+4.0*1.5*2+4*5.0*1.5+
4.0*1.5+4.5*2.60+5.52+( 9.0*6.5+10.5*7.7+4.0*7.5*2+4.2*7.0+4.0*6.5+7.5*
6.8+5.0*6.0+4.0*3.5+5.5*4.0+5.0*4.7+5.0*4.5+5.0*4.2+5.25)

m2 1374.00

RAZEM 1374.00
39

d.2.
2

KNR 2-31
0114-05
D.04.04.02.

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm
- chodniki, zjazdy z kostki i kruszywa

m2

1374.00 m2 1374.00
RAZEM 1374.00

40
d.2.

2

KNR 2-31
0114-07
D.04.04.02.

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm (
docelowo 5 cm ) - zjazdy z kostki i kruszywa

m2

159.50+440.00 m2 599.50
RAZEM 599.50

41
d.2.

2

KNR 2-31
0114-08
D.04.04.02.

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm
grub.po zagęszcz. ( - 3 cm ) - zjazdy z kostki i kruszywa
Krotność = 3

m2

-599.50 m2 -599.50
RAZEM -599.50

42
d.2.

2

KNR 2-31
0511-03
D.08.02.02.

Chodniki z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm  ( kostka szara ) na podsyp-
ce cementowo-piaskowej

m2

930.00-159.50 m2 770.50
RAZEM 770.50

43
d.2.

2

KNR 2-31
0511-03
D.08.04.01.

Zjazdy z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm ( kostka czerwona ) na podsyp-
ce cementowo-piaskowej

m2

159.50 m2 159.50
RAZEM 159.50

44
d.2.

2

KNR 2-31
0407-05
D.08.03.01.

Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin
zaprawą cem.

m

4.0+7.0+1.1*15+13.1+4.0+14.1+21.1+22.3+8.0+8.9+5.2*2+5.1+3.9+3.8+2.6+
51.3+51.3+8.5*2+46.0*2+21.3+19.3+35.8*2+42.5*2+76.0*2+31.1*2+30.0*2+
34.0*2+18.0*2+27.6*2+13.0+14.0+6.5+5.0+1.5

m 1027.00

RAZEM 1027.00
45

d.2.
2

KNR 2-31
0403-05
D.08.01.01.

Krawężniki betonowe najazdowe o wym. 15x22 cm na podsypce cem.piasko-
wej

m

9.0+8.5+3.8+4.0+4.2+4.0+4.0+4.0*2+4.0*2+5.0*2+4.0*2+4.5+4.0*2+5.0*2+
4.0*2+5.0*2

m 112.00

RAZEM 112.00
46

d.2.
2

KNR 2-31
0402-04
D.08.01.01.

Ława pod krawężniki betonowa z oporem z betonu C12/15 m3

112.0*0.07+1027.0*0.07+16.0*0.25*0.05 m3 79.93
RAZEM 79.93

47
d.2.

2

KNR 2-31
1406-03
D.03.02.01a.

Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych szt.

3.00 szt. 3.00
RAZEM 3.00

48
d.2.

2

KNR 2-31
1406-04
D.03.02.01a.

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych szt.

4.00 szt. 4.00
RAZEM 4.00

2.3 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE  CPV 45112000 - 5  -  ROBOTY W ZAKRESIE US UWANIA GLEBY ( ukształtowanie terenu ,
humusowanie )

49
d.2.

3

KNR 2-01
0505-01
D.06.01.01.

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III m2

1027.00*1.2+81.0*1.2 m2 1329.60
RAZEM 1329.60

50
d.2.

3

KNR 2-01
0510-01
D.06.01.01.

Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m2

1329.60 m2 1329.60
RAZEM 1329.60
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