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PRZEDMIAR ROBÓT  
 

BRANŻA SANITARNA 
 

 

TEMAT: 
Przebudowa drogi gminnej ul. Szkolnej w Prószkowie 

 

LOKALIZACJA: 
Prószków, ul. Szkolna 
dz. nr: 975, 1028, 1029, 1031, 1051, 1089, 1101/4 - k.m. 7, obręb Prószków 
 

INWESTOR: 
Gmina Prószków, ul. Opolska 17 46-060 Prószków 
 

NAZWY I KODY ROBÓT BUDOWLANYCH: 
1. Dział robót: 

- 45000000-7: Roboty budowlane 
2. Grupa robót budowlanych: 

- 45200000-9: Roboty w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części  
oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej; 

3. Klasa robót budowlanych: 
- 45230000-8: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych  

i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu; 
4. Kategoria robót budowlanych: 

- 45231300-8: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 
 

 
 

OPRACOWAŁ: 
- Marek Klyk 
 
 
 

Zawartość opracowania: 
1) Ogólna charakterystyka przedsięwzięcia 
2) Spis działów przedmiaru 
3) Przedmiar robót 
 
 

Data opracowania: luty 2015 r. 
nr zadania: V/9/2014 



OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA 
 

"Przebudowa drogi gminnej ul. Szkolnej w Prószkowie" - branża sanitarna 
 

 
 

Planowane przedsięwzięcie w zakresie branży sanitarnej zakłada wykonanie przebudowy 
istniejącego systemu kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w rejonie ulic Szkolnej, Korfantego 
i Kościuszki w Prószkowie. 

Przebudowa istniejącego systemu odwodnienia polega na rozebraniu części istniejących odcinków 
kanałów, studni i wpustów deszczowych i wykonanie nowych kanałów deszczowych wraz z nowymi 
studniami rewizyjnymi i wpustami deszczowymi z osadnikami. Ponadto w ramach przedsięwzięcia ze 
względu na zły stan techniczny i brak umocnień przewidziany jest remont istniejącego wylotu kanału 
deszczowego do rowu melioracyjnego R-A59 w celu przywrócenia budowli odpowiedniej funkcji i 
poprawie warunków odprowadzania wód opadowych. 

Zakres rzeczowy wykonania przebudowy systemu odwodnienia obejmuje wykonanie: 
- kanałów deszczowych sieciowych z rur DN600 betonowych - 207,5 m; 
- kanałów deszczowych sieciowych z rur Ø400mm PVC-U - 82,0 m; 
- kanałów deszczowych sieciowych z rur Ø315mm PVC-U - 262,0 m; 
- kanałów deszczowych sieciowych z rur Ø200mm PVC-U - 4,5 m; 
- studni kanalizacyjnych rewizyjnych Ø1200mm betonowych  - 5 szt. 
- studni kanalizacyjnych rewizyjnych Ø1000mm betonowych  - 14 szt. 
- studni kanalizacyjnych inspekcyjnych Ø425mm z tworzywa - 1 szt. 
- kanałów deszczowych z wpustów ulicznych z rur Ø160mm PVC-U - 39,5 m; 
- studzienek wpustowych Ø500mm betonowych z osadnikiem - 13 szt.; 
- remontu istniejącej budowli wylotowej W-1 - 1 kpl. 

 

Wykopy pod rurociągi i zbiorniki należy wykonać na szerokość minimalną niezbędną dla ułożenia 
urządzeń. Wykopy przewiduje się wykonać mechanicznie, za wyjątkiem skrzyżowań i zbliżeń do 
istniejącego uzbrojenia podziemnego, gdzie należy wykonać ręcznie przekopy kontrolne w celu jego 
zlokalizowania.  

Wykopy pod studnie oraz rurociągi należy wykonać o ścianach pionowych umocnionych (np. 
stalowymi boksami szalunkowymi lub wypraskami stalowymi) i zabezpieczonych rozporami stalowymi 
dobranymi z uwzględnieniem szerokości i głębokości wykopu oraz gabarytów zbiorników zgodnie z 
wymogami technicznymi i BHP. 

Przewiduje się pełną wymianę gruntu dla wykopów zlokalizowanych w obszarze dróg, dlatego 
planuje się odwóz urobku na składowisko lub jego zagospodarowanie przez Wykonawcę. 

Zaprojektowano posadowienie zbiorników studni Ø1200mm i Ø1000mm na płytach betonowych 
grubości 15cm z betonu C12/15 wylanych na gruncie rodzimym, natomiast studni inspekcyjnej Ø425mm 
na podsypce piaskowej grubości 15cm. 

Studzienki betonowe z zewnątrz zabezpieczyć warstwą hydroizolacyjną (masa asfaltowo-
kauczukowa) natomiast od wewnątrz poprzez trzykrotne malowanie penetrującym preparatem 
uszczelniającym do betonu. 

Rurociągi należy układać na podsypce piaskowej wyrobionej na kąt 90o o grubości 15cm. Zasypkę 
rurociągów do wysokości 30cm ponad wierzch rury wykonać materiałem nowym (np. wilgotnym 
piaskiem), ubijanym warstwami co 10-15cm na całej szerokości wykopu z ręcznym zagęszczeniem 
ubijakami lub lekkim sprzętem mechanicznym. Wykopy zlokalizowane w obszarze pasa drogowego 
zagęścić w dalszej części gruntem piaszczystym nowym (np. wilgotnym piaskiem lub pospółką) tak, aby 
wskaźnik zagęszczenia gruntu wynosił min. IS=0,98, natomiast dalszą zasypkę wykopów 
zlokalizowanych w obszarze terenów zielonych prowadzić gruntem rodzimym bez kamieni. 

Odtworzenie nawierzchni dróg publicznych do stanu pierwotnego zgodnie z warunkami zarządcy 
dróg oraz dokumentacją projektową. Na terenach zielonych (poza pasem drogowym) odtworzyć warstwę 
humusu. 
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Lp. Nazwa działu Od Do
Odwodnienie ul. Szkolnej w Prószkowie

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 1
2 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 2 17
3 ROBOTY ZIEMNE 18 29
4 ROBOTY MONTA�OWE - SIE� KANALIZACJI DESZCZOWEJ 30 51
5 ROBOTY UZUPEŁNIAJ�CE 52 52
6 ROBOTY ODTWORZENIOWE 53 63
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Lp. Podstawa Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

Odwodnienie ul. Szkolnej w Prószkowie
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1

d.1
KNNR 1
0111-01

ST-00.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie
równinnym - analogia - trasa kanalizacji deszczowej oraz przył�czy

km

(207.50+82.00+262.00+4.50+39.50)*0.001 km 0.60
RAZEM 0.60

2 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
2

d.2
KNR 2-31
0803-03+3*
KNR 2-31
0803-04

ST-00.01 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych
o grubo�ci 6 cm

m2

60.00 m2 60.00
RAZEM 60.00

3
d.2

KNR 2-31
0802-07*5*
KNR 2-31
0802-08

ST-00.01 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 20 cm m2

60.00 m2 60.00
RAZEM 60.00

4
d.2

KNR 2-31
0813-03

ST-00.01 Rozebranie kraw��ników betonowych 15x30 cm na podsypce cem.piasko-
wej.

m

15.00 m 15.00
RAZEM 15.00

5
d.2

KNR 2-31
0812-03

ST-00.01 Rozebranie ław pod kraw��niki z betonu m3

0.065*15.00 m3 0.98
RAZEM 0.98

6
d.2

KNR 4-05I
0411-02

ST-00.01 Demonta� studzienek �ciekowych ulicznych betonowych o �r. 500 mm z
osadnikiem bez syfonu. W cenie uj�� załadunek i odwóz gruzu na odległo��
do 5km oraz koszt składowania na składowisku odpadów.

kpl.

5 kpl. 5.00
RAZEM 5.00

7
d.2

KNR 4-05I
0409-03

ST-00.01 Demonta� studni rewizyjnych z kr�gów betonowych o �r. 1200 mm w goto-
wym wykopie o gł�b. 3 m. W cenie uj�� załadunek i odwóz gruzu na odleg-
ło�� do 5km oraz koszt składowania na składowisku odpadów.

kpl.

6 kpl. 6.00
RAZEM 6.00

8
d.2

KNR 4-05I
0315-05

ST-00.01 Demonta� ruroci�gu betonowego kielichowego o �rednicy nominalnej 600
mm uszczelnionego zapraw� cementow�. W cenie uj�� załadunek i odwóz
gruzu na odległo�� do 5km oraz koszt składowania na składowisku odpa-
dów.

m

125.00 m 125.00
RAZEM 125.00

9
d.2

KNR 4-04
1103-04

ST-00.01 Wywiezienie ziemi i gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowa-
niu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km.  W ce-
nie uwzgledni� koszt składowania urobku na składowisku odpadów.

m3

0.26*60+15.00*0.15*0.30+0.98 m3 17.26
RAZEM 17.26

10
d.2

KNR 4-04
1103-05

ST-00.01 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wy-
ładowaniu samoch.samowył.- dod.za ka�dy nast.rozp. 1 km
Krotno�� = 4

m3

17.26 m3 17.26
RAZEM 17.26

11
d.2

KNNR 1
0104-14

ST-00.01 Karczowanie pni o �r. 46-55 cm kopark� podsi�biern� w gruntach kat.III-IV
o normalnej wilgotno�ci. W pozycji uj�� koszt transportu pniaków na odleg-
ło�� 5km oraz wraz z ich zagospodarowaniem.

szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

12
d.2

KNR 2-01
0109-02

ST-00.01 R�czne �cinanie i karczowanie zagajników �redniej g�sto�ci. W pozycji uj��
koszt transportu krzaków i pniaków na odległo�� 5km oraz wraz z ich zagos-
podarowaniem.

ha

50.00/10000 ha 0.005
RAZEM 0.01

13
d.2

KNNR 1
0101-01

ST-00.01 Mechaniczne �cinanie drzew z karczowaniem pni o �rednicy 10-15 cm. W
pozycji uj�� koszt transportu pozyskanego drewna i pniaków na odległo��
5km wraz z ich zagospodarowaniem.

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

2
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14
d.2

KNNR 1
0101-04

ST-00.01 Mechaniczne �cinanie drzew z karczowaniem pni o �rednicy 36-45 cm. W
pozycji uj�� koszt transportu pozyskanego drewna i pniaków na odległo��
5km wraz z ich zagospodarowaniem.

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

15
d.2

KNR 2-25
0311-02

ST-00.01 Ogrodzenia drewniane na podmurówce  - rozebranie m2

4.50 m2 4.50
RAZEM 4.50

16
d.2

KNR 2-25
0311-02

ST-00.01 Ogrodzenia drewniane bez podmurówki  - rozebranie m2

4.50 m2 4.50
RAZEM 4.50

17
d.2

KNR 2-25
0307-03

ST-00.01 Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - rozebranie m2

4.50 m2 4.50
RAZEM 4.50

3 ROBOTY ZIEMNE
18

d.3
KNNR 1
0113-01+3*
KNNR 1
0113-02

ST-00.02 Usuni�cie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubo�ci do 30 cm za po-
moc� spycharek, zło�enie obok wykopu do pó	niejszego rozplantowania

m2

1.20*185.00 m2 222.00
RAZEM 222.00

19
d.3

KNNR 1
0307-01

ST-00.02 Wykopy liniowe o szeroko�ci 0,8-2,5 m i gł�boko�ci do 1,5 m o �cianach
pionowych w gruntach  kat. I-II - wykop r�czny 20% pod kolektor deszczowy
i przył�cza, w cenie uj�� koszt ewentualnego odwodnienia wykopu.

m3

0.20*(1.90*1.20*(207.50+82.00+262.00+4.50+39.50))-0.20*1.20*0.50*
410.00

m3 222.35

RAZEM 222.35
20

d.3
KNNR 1
0210-02

ST-00.02 Wykopy oraz przekopy o gł�b.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsi�-
biernymi o poj.ły�ki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II - 80% wykop mechaniczny
pod kolektor deszczowy i przył�cza, w cenie uj�� koszt ewentualnego od-
wodnienia wykopu.

m3

0.80*(1.90*1.20*(207.50+82.00+262.00+4.50+39.50))-0.80*1.20*0.50*
410.00-0.30*222.00

m3 822.79

RAZEM 822.79
21

d.3
KNR 2-01
0322-01

ST-00.02 Pełne umocnienie pionowych �cian wykopów liniowych wypraskami w
grunt.suchych kat.I-II wraz z rozbiór.(szer.do 1,2m).

m2

2*1.40*410.50+2*1.90*185.00 m2 1852.40
RAZEM 1852.40

22
d.3

KNNR 1
0207-03

ST-00.02 Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj.ły�ki 0.60 m3
w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag. w hałdach z transp.urobku na odl.1
km sam.samowyład. - załadunek i wywóz nadmiaru gruntu. W cenie
uwzgledni� koszt składowania urobku na składowisku odpadów.

m3

222.35+822.79-0.55*1.20*185.00 m3 923.04
RAZEM 923.04

23
d.3

KNNR 1
0208-02

ST-00.02 Dodatek za ka�dy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładow-
czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-IV)
Krotno�� = 4

m3

923.04 m3 923.04
RAZEM 923.04

24
d.3

KNNR 1
0318-01

ST-00.02 Zasypywanie wykopów o �cianach pionowych o szeroko�ci 0.8-2.5 m i
gł�b.do 1.5 m w gr.kat. I-III (współczynnik zag�szczenia Is=1,00) - zasypa-
nie gruntem rodzimym r�czne 20% wykopu po wykonanych robotach mon-
ta�owych

m3

0.20*0.55*1.20*185.00 m3 24.42
RAZEM 24.42

25
d.3

KNNR 1
0318-01

ST-00.02 Zasypywanie wykopów o �cianach pionowych o szeroko�ci 0.8-2.5 m i
gł�b.do 1.5 m w gr.kat. I-III (współczynnik zag�szczenia Is=1,00) - analogia
- zasypanie r�czne 20% wykopu po wykonanych robotach monta�owych
(materiał nowy z dowozu piasek lub pospółka); w cenie uwzgl�dni� koszt za-
kupu i transportu materiału.

m3

0.20*(923.04-107.19-512.41) m3 60.69
RAZEM 60.69

26
d.3

KNNR 1
0406-01

ST-00.02 Nasypy wykonywane koparkami zgarniakowymi z bezpo�rednim przerzutem
gruntu uzyskanego z ukopu; grunt kat.I-II - zasypanie gruntem rodzimym
mechanicznie 80% wykopu po wykonanych robotach monta�owych

m3

0.80*1.20*0.55*185.00 m3 97.68

3
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RAZEM 97.68
27

d.3
KNNR 1
0406-01

ST-00.02 Nasypy wykonywane koparkami zgarniakowymi z bezpo�rednim przerzutem
gruntu uzyskanego z ukopu; grunt kat.I-II - analogia - zasypanie mechanicz-
ne 80% wykopu po wykonanych robotach monta�owych  (materiał nowy z
dowozu piasek lub pospółka); w cenie uwzgl�dni� koszt zakupu i transportu
materiału.

m3

0.80*(923.04-107.19-512.41) m3 242.75
RAZEM 242.75

28
d.3

KNNR 1
0408-01

ST-00.02 Zag�szczanie nasypów z gruntu spoistego kat.I-II ubijakami mechanicznymi
(współczynnik zag�szczenia Is=1,00)

m3

24.42+97.68 m3 122.10
RAZEM 122.10

29
d.3

KNNR 1
0502-01

ST-00.02 Mechaniczne plantowanie terenu z wykorzystaniem ziemi uzyskanej ze
zdj�cia humusu - grubo�� warstwy 30cm

m2

222.00 m2 222.00
RAZEM 222.00

4 ROBOTY MONTA�OWE - SIE� KANALIZACJI DESZCZOWEJ
30

d.4
KNNR 4
1411-01

ST-00.03 Podło�a pod kanały grub. 15 cm - podsypka pod kanały - w cenie uwzgl�d-
ni� zakup i dowóz piasku.

m3

0.15*1.20*(207.50+82.00+262.00+4.50+39.50) m3 107.19
RAZEM 107.19

31
d.4

KNNR 4
1411-04

ST-00.03 Podło�a pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 30 cm - zasypka
kanałów - w cenie uwzgl�dni� zakup i dowóz piasku.

m3

1.20*(0.90*207.50+0.70*82.00+0.62*262.00+0.50*4.50+0.46*39.50) m3 512.41
RAZEM 512.41

32
d.4

KNNR 4
1312-05

ST-00.03 Kanały deszczowe sieciowe z rur betonowych WITROS o �rednicy DN600
kielichowe gat. I, ł�czone na zakład i uszczelk� gumow�/

m

207.50 m 207.50
RAZEM 207.50

33
d.4

KNNR 4
1308-06

ST-00.03 Kanały z rur PVC klasy SN8 SDR34 ł�czonych na wcisk o �r. zewn. 400
mm

m

82.00 m 82.00
RAZEM 82.00

34
d.4

KNNR 4
1308-05

ST-00.03 Kanały z rur PVC klasy SN8 SDR34 ł�czonych na wcisk o �r. zewn. 315
mm

m

262.00 m 262.00
RAZEM 262.00

35
d.4

KNNR 4
1308-03

ST-00.03 Kanały z rur PVC klasy SN8 SDR34 ł�czonych na wcisk o �r. zewn. 200
mm

m

4.50 m 4.50
RAZEM 4.50

36
d.4

KNNR 4
1308-02

ST-00.03 Kanały z rur PVC klasy SN8 SDR34 ł�czonych na wcisk o �r. zewn. 160
mm

m

39.50 m 39.50
RAZEM 39.50

37
d.4

KNNR 4
1413-03

ST-00.03 Studnie rewizyjne z kr�gów betonowych o �r. 1200 mm w gotowym wykopie
o gł�bok. do 1,5 m - studnia typu np. BS z kr�gów ł�czonych na uszczelk�,
z dnem, kinet� i szczelnymi przej�ciami dla rur. Właz z wypełnieniem beto-
nowym klasy D400.

stud.

3 stud. 3.00
RAZEM 3.00

38
d.4

KNNR 4
1413-03

ST-00.03 Studnie rewizyjne z kr�gów betonowych o �r. 1200 mm w gotowym wykopie
o gł�bok. do 2,0 m - studnia typu np. BS z kr�gów ł�czonych na uszczelk�,
z dnem, kinet� i szczelnymi przej�ciami dla rur. Właz z wypełnieniem beto-
nowym klasy D400.

stud.

1 stud. 1.00
RAZEM 1.00

39
d.4

KNNR 4
1413-03

ST-00.03 Studnie rewizyjne z kr�gów betonowych o �r. 1200 mm w gotowym wykopie
o gł�bok. do 2,5 m - studnia typu np. BS z kr�gów ł�czonych na uszczelk�,
z dnem, kinet� i szczelnymi przej�ciami dla rur. Właz z wypełnieniem beto-
nowym klasy D400.

stud.

1 stud. 1.00
RAZEM 1.00

40
d.4

KNNR 4
1413-01

ST-00.03 Studnie rewizyjne z kr�gów betonowych o �r. 1000 mm w gotowym wykopie
o gł�bok. do 1,5 m - studnia typu np. BS z kr�gów ł�czonych na uszczelk�,
z dnem, kinet� i szczelnymi przej�ciami dla rur. Właz z wypełnieniem beto-
nowym klasy D400.

stud.

6 stud. 6.00
RAZEM 6.00

4
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41
d.4

KNNR 4
1413-01

ST-00.03 Studnie rewizyjne z kr�gów betonowych o �r. 1000 mm w gotowym wykopie
o gł�bok. do 2,0 m - studnia typu np. BS z kr�gów ł�czonych na uszczelk�,
z dnem, kinet� i szczelnymi przej�ciami dla rur. Właz z wypełnieniem beto-
nowym klasy D400.

stud.

5 stud. 5.00
RAZEM 5.00

42
d.4

KNNR 4
1413-01

ST-00.03 Studnie rewizyjne z kr�gów betonowych o �r. 1000 mm w gotowym wykopie
o gł�bok. do 2,5 m - studnia typu np. BS z kr�gów ł�czonych na uszczelk�,
z dnem, kinet� i szczelnymi przej�ciami dla rur. Właz z wypełnieniem beto-
nowym klasy D400.

stud.

1 stud. 1.00
RAZEM 1.00

43
d.4

KNNR 4
1413-01

ST-00.03 Studnie rewizyjne z kr�gów betonowych o �r. 1000 mm w gotowym wykopie
o gł�bok. do 3,0m - studnia typu np. BS z kr�gów ł�czonych na uszczelk�, z
dnem, kinet� i szczelnymi przej�ciami dla rur. Właz z wypełnieniem betono-
wym klasy D400.

stud.

2 stud. 2.00
RAZEM 2.00

44
d.4

KNNR 4
1417-02
ST-00.03

ST-00.03 Studzienki kanalizacyjne inspekcyjne z tworzywa o �r. 425 mm szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

45
d.4

KNR 2-18
0625-02 

ST-00.03 Studzienki �ciekowe z gotowych elementów betonowe o �r. 500 mm z osad-
nikiem bez syfonu

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

46
d.4

Kalkulaja
własna

ST-00.03 Remont istniej�cej budowli wylotowej wraz z umocnieniami. m

1 m 1.00
RAZEM 1.00

47
d.4

KNR 2-18
0804-07

ST-00.03 Próba szczelno�ci kanałów rurowych o �r.nom. 600 mm m

207.50 m 207.50
RAZEM 207.50

48
d.4

KNR 2-18
0804-05

ST-00.03 Próba szczelno�ci kanałów rurowych o �r.nom. 400 mm m

82.00 m 82.00
RAZEM 82.00

49
d.4

KNR 2-18
0804-04

ST-00.03 Próba szczelno�ci kanałów rurowych PVC o �r. 315 mm m

262.00 m 262.00
RAZEM 262.00

50
d.4

KNR 2-18
0804-02

ST-00.03 Próba szczelno�ci kanałów rurowych o �r.nom. 200 mm m

4.50 m 4.50
RAZEM 4.50

51
d.4

Kalkulaja
własna

ST-00.03 Kamerowanie kanalizacji deszczowej m

207.50+82.00+262.00+4.50 m 556.00
RAZEM 556.00

5 ROBOTY UZUPEŁNIAJ�CE
52

d.5
KNR 2-19
0218-01

ST-00.04 Zabezpieczenie kabla w ziemi - rura ochronna dwudzielna 110/3,0mm na
kablach telekomunikacyjnych i energetycznych

zabezp
.

12 zabezp
.

12.00

RAZEM 12.00
6 ROBOTY ODTWORZENIOWE

53
d.6

KNNR 6
0403-03

ST-00.05 Kraw��niki betonowe wystaj�ce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław
betonowych z oporem (0,065m3/mb) z betonu C12/15 na podsypce cemen-
towo-piaskowej

m

15.00 m 15.00
RAZEM 15.00

54
d.6

KNNR 6
0106-06

ST-00.05 Warstwy odcinaj�ce z piasku 0-2mm zag�szczane mechanicznie o grubo�ci
15 cm

m2

60.00 m2 60.00
RAZEM 60.00

55
d.6

KNNR 6
0113-02

ST-00.05 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego bazaltowego 31,5/63  gr.
20 cm

m2

5

Norma STD Wersja 4.44b Nr seryjny: 13615



������������	�

Lp. Podstawa Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

60.00 m2 60.00
RAZEM 60.00

56
d.6

KNNR 6
0113-04

ST-00.05 Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego bazaltowego 0/31,5  gr.
10cm

m2

60.00 m2 60.00
RAZEM 60.00

57
d.6

KNNR 6
1005-07

ST-00.05 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych emulsj� asfaltow� w ilo�ci 3,
5kg/m2 - podbudowa

m2

60.00 m2 60.00
RAZEM 60.00

58
d.6

KNNR 6
0308-04

ST-00.05 Warstwa wi���ca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 gr. 6cm m2

60.00 m2 60.00
RAZEM 60.00

59
d.6

KNNR 6
1005-07

ST-00.05 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych emulsj� asfaltow� w ilo�ci 0,
5kg/m2 - warstwa wi���ca

m2

60.00 m2 60.00
RAZEM 60.00

60
d.6

KNNR 6
0309-02

ST-00.05 Warstwa �cieralna z betonu asfaltowego AC8S 50/70 gr. 5cm - miejsca po-
łacze
 z istniej�c� nawierzchni� uszczelni� dodatkowo asfaltem lanym

m2

60.00 m2 60.00
RAZEM 60.00

61
d.6

KNR 2-25
0311-01

ST-00.05 Ogrodzenia drewniane na podmurówce  - budowa m2

4.50 m2 4.50
RAZEM 4.50

62
d.6

KNR 2-25
0311-02

ST-00.05 Ogrodzenia drewniane bez podmurówki - budowa m2

4.50 m2 4.50
RAZEM 4.50

63
d.6

KNR 2-25
0307-03

ST-00.05 Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych  - budowa m2

4.50 m2 4.50
RAZEM 4.50
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