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Roboty zewn trzne_ ca PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 45000000-7 Zagospodarowanie terenu

1.1 45113000-2 Zagospodarowanie terenu
1.1.1 45210000-2 Podjazd dla niepe nosprawnych i schody zewn trzne

1
d.1.1.1

KNR 2-01
0307-02

Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odleg  do 10m
(kat.gr.III)

m3

(10,00*5,50*1,10)*2 m3 121,00
((2,10+4,50+1,40)*1,00*1,10)*2 m3 17,60
((2,56*1,45+1,36*1,66)*0,46)*2 m3 5,49

RAZEM 144,09
2

d.1.1.1
KNR 2-02
1101-01

Podk ady betonowe na pod .gruntowym - chudy beton [ C 8/10 ] m3

< podjazd > ((9,05+2,45+6,58+2,45)*0,40*0,10)*2 m3 1,64
< podjazd > ((7,5+7,5)*0,55*0,10)*2 m3 1,65
< schody zewn trzne > ((1,85+0,9+2,95+2,06+4,05)*0,5*0,1)*2 m3 1,18

RAZEM 4,47
3

d.1.1.1
KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i monta  zbrojenia elem.budynków i budowli - pr ty
adkie [ fi 6 ]

t

(48,96/1000)*2 t 0,0979
RAZEM 0,0979

4
d.1.1.1

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i monta  zbrojenia elem.budynków i budowli - pr ty
ebrowane [ fi 12 ]

t

(192,92/1000)*2 t 0,3858
RAZEM 0,3858

5
d.1.1.1

KNR 2-02
0201-01

awy fundamentowe betonowe, prostok tne szer.do 0.6m - C16/20 m3

< podjazd > ((8,95+2,55+6,53+2,55)*0,30*0,30)*2 m3 3,70
< podjazd > ((7,4+7,4)*0,45*0,30)*2 m3 4,00
< schody > ((1,85+1+2,85+2,06+4,05)*0,4*0,3)*2 m3 2,83

RAZEM 10,53
6

d.1.1.1
NNRNKB 202
0618-01

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe aw fundamentowych z papy zgrze-
walnej- gr 3 mm

m2

< podjazd > ((8,95+2,55+2,55+6,53)*0,30)*2 m2 12,35
< podjazd >((7,4+7,4)*0,45)*2 m2 13,32
< schody > ((1,85+1+2,85+1,66+4,45)*0,40)*2 m2 9,45

RAZEM 35,12
7

d.1.1.1
KNR-W 2-02
0206-01

ciany betonowe proste grubo ci 20 cm wysoko ci do 3 m - z zasto-
sowaniem pompy do betonu [ C16/20 z dodatkiem w ókien stalowych
]

m2

< podjazd > (7,15*(0,77+1,2)*0,5*2)*2 m2 28,17
< podjazd > ((1,65*2+2,70)*1,2)*2 m2 14,40
< podjazd > (5,60*(1,2+1,53)*0,5*2)*2 m2 30,58
< podjazd > ((1,65*2+2,70)*1,53)*2 m2 18,36
< podjazd > (7,25*(1,53+1,97)*0,5*2)*2 m2 50,75

RAZEM 142,26
8

d.1.1.1
KNR-W 2-02
0206-05

ciany betonowe - dodatek za ka dy 1 cm ró nicy grubo ci - z zasto-
sowaniem pompy do betonu [ C 16/20 z dodatkiem w ókien stalowych
]
Krotno  = -5

m2

< podjazd > (14,09+7,20+15,29+9,18+25,38)*2 m2 142,28
RAZEM 142,28

9
d.1.1.1

KNR 2-02
0603-01

Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zim-
no z emulsji asfalt.- pierwsza warstwa - Izolbet A

m2

< podjazd > ((0,15+8,8+3,0+0,15+0,1+3+6,45)*0,70)*2 m2 30,31
RAZEM 30,31

10
d.1.1.1

KNR 2-02
0603-02

Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zim-
no z emulsji asfalt.- druga i nast.warstwa - Izolbet A

m2

< podjazd >15,16*2 m2 30,32
RAZEM 30,32

11
d.1.1.1

KNR 2-02
1101-07

Podk ady z ubitych materia ów sypkich na pod .gruntowym - piasek
redni Is = 0,65

m3

<podjazd>
(7,15*1,20*0,50)*2 m3 8,58
(1,50*2,70*0,50)*2 m3 4,05
(5,60*1,20*(0,50+0,61)*0,5)*2 m3 7,46
(1,50*2,70*0,61)*2 m3 4,94
(7,26*1,20*(0,61+1,04)*0,5)*2 m3 14,37

RAZEM 39,40
12

d.1.1.1
KNR 2-02
1101-01

Podk ady betonowe na pod .gruntowym  [C 8/10 ] m3

< podjazd > ((7,15+5,60+7,26)*1,20*0,05)*2 m3 2,40
< podjazd > (1,50*2,70*2*0,05)*2 m3 0,81

RAZEM 3,21
13

d.1.1.1
KNR 2-31
0105-05

Podsypka cementowo-piaskowa z zag szczeniem r cznym - 3 cm
grubo ci warstwy po zag szczeniu

m2

< podjazd > ((7,15+5,60+7,26)*1,20+1,50*2,70*2)*2 m2 64,22
RAZEM 64,22
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Roboty zewn trzne_ ca PRZEDMIAR

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

d.1.1.1
KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce
cementowo-piaskowej

m2

< podjazd > ((7,15+5,60+7,26)*1,20+1,50*2,70*2)*2 m2 64,22
RAZEM 64,22

15
d.1.1.1

KNR-W 2-02
0206-01

ciany betonowe proste grubo ci 20 cm wysoko ci do 3 m - z zasto-
sowaniem pompy do betonu [ C 20/25 ]

m2

< schody zewn > ((2,19+1,2+2,15+1,86+4,34)*0,70)*2 m2 16,44
< schody zewn > (2,83*1,05*0,5*2+1,72*1,05*2+1,44*1,05)*2 m2 16,19

RAZEM 32,63
16

d.1.1.1
KNR-W 2-02
0206-05

ciany betonowe - dodatek za ka dy 1 cm ró nicy grubo ci - z zasto-
sowaniem pompy do betonu [ C20/25 ]
Krotno  = 4

m2

< schody zewn > 16,32*2 m2 32,64
RAZEM 32,64

17
d.1.1.1

KNR 2-02
1101-07

Podk ady z ubitych materia ów sypkich na pod u gruntowym  [ pia-
sek redni zag szczony min do Is=0,65 ]

m3

<schody zewn trzne>
((3,06*1,70+1,86*2,16)*0,30)*2 m3 5,53
(1,86*2,16*1,12*0,5)*2 m3 4,50
(3,06*1,70*1,12)*2 m3 11,65

RAZEM 21,68
18

d.1.1.1
KNR 2-02
1101-01

Podk ady betonowe na pod .gruntowym [ B8/10 ] m3

< schody zewn trzne > ((2,85*1,86+1,70*3,06)*0,10)*2 m3 2,10
RAZEM 2,10

19
d.1.1.1

KNR 2-02
0218-01

Schody elbetowe - stopnie betonowe zewn trzne i wewn trzne na
gotowym pod u - z zastosowaniem pompy do betonu [  wraz z p yt
schodow  ] [ C 20/25 ze zbrojeniem syntetycznym ]

m3

(2,82*2,10*0,22+1,72*3,60*0,15)*2 m3 4,46
RAZEM 4,46

20
d.1.1.1 kalk. w asna

Wycieraczki do obuwia  o wym 120*80cm szt.

1*2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

21
d.1.1.1

KNR 0-12
1118-06

Posadzki z p ytek o wymiarach 40 x 40 cm, uk adanych metod  kom-
binowan

m2

(1,92*3,60)*2 m2 13,82
RAZEM 13,82

22
d.1.1.1

KNR 0-12
1120-06

Ok adziny schodów z p ytek o wymiarach 40 x 40 cm, uk adanych
metod  kombinowan

m2

(2,10*0,35*7+2,10*0,15*8)*2 m2 15,33
RAZEM 15,33

23
d.1.1.1

KNR 2-02
0901-01

Tynki zewn.zwyk e kat.II na cianach p askich i pow.poziom.(balkony
i loggie) wyk.r czn.

m2

< podjazd > (7,15*(0,07+0,50)*0,5)*2 m2 4,08
<podjazd> ((1,65+3,0)*0,50)*2 m2 4,65
< podjazd > ((0,10+3,00+1,65)*0,83)*2 m2 7,88
< podjazd > (4,80*(0,83+1,13)*0,5)*2 m2 9,41
< podjazd > (2,45*(1,27+1,13)*0,5-2,45*1,20*0,5)*2 m2 2,94
< podjazd > ((8,8+2,7+2,7+8,90)*0,15)*2 m2 6,93
< podjazd > ((7,15+7,25)*0,30)*2 m2 8,64
< podjazd > ((0,15*2+7,15*2+0,3+1,50+2,70+1,50+5,6*2+0,3+1,50*
2+2,7+7,25+7,25)*0,07)*2

m2 7,32

< schody > (2,45*1,20*0,5+1,92*1,20*2)*2 m2 12,16
RAZEM 64,01

24
d.1.1.1

Analiza w asna Na enie podk adowej masy tynkarskiej m2

< podjazd > (2,04+2,33+3,94+4,7+1,47+3,47+4,32+3,66)*2 m2 51,86
< schody > 6,08*2 m2 12,16

RAZEM 64,02
25

d.1.1.1
Analiza w asna Wyprawa elew. wyk. r cznie na uprzednio przyg. pod u - ciany

askie i powierzchnie poziome - tynk mozaikowy
m2

< podjazd > 25,93*2 m2 51,86
< schody > 6,08*2 m2 12,16

RAZEM 64,02
26

d.1.1.1
KNR 2-01
0320-02

Zasypywanie wykopów liniowych o cianach pionowych g boko ci
do 1.5 m kat.gr.III-IV

m3

(10,00*5,50*1,10)*2 m3 121,00
((2,10+4,50+1,40)*1,00*1,10)*2 m3 17,60
((2,56*1,45+1,36*1,66)*0,46)*2 m3 5,49
-(2,24+5,27)*2 m3 -15,02
-((7,15*2+1,65*2+2,70+5,60*2+1,65*2+2,70+7,25*2)*0,70*0,15)*2 m3 -10,92
(-7,15*1,20*(0,23+0,66)*0,5)*2 m3 -7,64
(-1,50*2,70*0,23)*2 m3 -1,86
-((2,19+1,2+2,15+1,86+4,34)*0,70*0,24)*2 m3 -3,94
-((3,06*1,70+1,86*2,16)*0,46)*2 m3 -8,48
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Roboty zewn trzne_ ca PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 96,23

27
d.1.1.1

KNR 4-01
0108-02

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odleg  do 1 km
grunt.kat. III- wraz z op at  za sk adowisko

m3

(7,51+5,46+3,82+0,93+1,97+4,24)*2 m3 47,86
RAZEM 47,86

28
d.1.1.1

KNR 4-01
0108-04

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi - za ka dy nast. 1 km m3

23,93*2 m3 47,86
RAZEM 47,86

29
d.1.1.1

Analiza w asna Balustrady zewn trzne [ 1096,61 kg ] wype nione blach  stalow  per-
forowan  - 54,42 m2, malowane podk adem antykorozyjnym i  dwu-
krotne natryskowo w kolorze szarym, zamontowanie balustrady za
pomoc  kotew monta owych

m

< typ A > (0,05+7,15+1,60)*2 m 17,60
< typ B > (0,08+7,16+0,04)*2 m 14,56
< typ C > (1,60+5,61+0,08)*2 m 14,58
< typ D > (1,60+5,61+0,08)*2 m 14,58
< typ E > (3,00*2)*2 m 12,00
< typ F > (0,13+7,32+1,82)*2 m 18,54
< typ G > (7,32+1,54)*2 m 17,72
< typ H > (0,07+3,03+0,08)*2 m 6,36
< typ I > (1,64+3,05+0,10)*2 m 9,58

RAZEM 125,52
1.1.2 45222110-3  Altana mietnikowa

30
d.1.1.2

KNR 2-01
0215-04

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsi biernymi 0.
25 m3 na odk ad w gruncie kat. III

m3

3,10*5,87*1,40 m3 25,48
(6,87+3,10)*2*(0,50-0,12)*0,25 m3 1,89

RAZEM 27,37
31

d.1.1.2
KNR 2-02
1101-07

Podk ady z ubitych materia ów sypkich na pod .gruntowym [ Is >= 0,6
]

m3

< wymiana gruntu > 3,10*5,87*0,80 m3 14,56
RAZEM 14,56

32
d.1.1.2

Analiza w asna Podsypka piaskowa stabilizowana cementem m3

3,10*5,87*0,30 m3 5,46
RAZEM 5,46

33
d.1.1.2

KNR 2-02
1101-01

Podk ady betonowe na pod .gruntowym [ B10 ] m3

3,03*5,80*0,10 m3 1,76
RAZEM 1,76

34
d.1.1.2

KNR 2-02
0602-01

Izolacje przeciwwilgoc.pow okowe bitumiczne poziome - wyk.na zim-
no z emulsji asfalt.- pierwsza warstwa [  Izolbet ]

m2

2,85*5,62 m2 16,02
RAZEM 16,02

35
d.1.1.2

KNR 2-02
0602-02

Izolacje przeciwwilgociowe pow okowe bitumiczne poziome - wykony-
wane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i nast pna warstwa [ Izol-
bet ]

m2

2,85*5,62 m2 16,02
RAZEM 16,02

36
d.1.1.2

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i monta  zbrojenia elem.budynków i budowli - pr ty
adkie [ fi 10 ]

t

< p yta fundamentowa > 327,96/1000 t 0,3280
RAZEM 0,3280

37
d.1.1.2

KNR 2-02
0205-01

yty fundamentowe elbetowe [ B 20 ] m3

2,85*5,62*0,20 m3 3,20
RAZEM 3,20

38
d.1.1.2

KNR 2-02
0603-01

Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zim-
no z emulsji asfalt.- pierwsza warstwa [  Izolbet ]

m2

(2,85+5,62)*2*0,20 m2 3,39
RAZEM 3,39

39
d.1.1.2

KNR 2-02
0603-02

Izolacje przeciwwilgociowe pow okowe bitumiczne pionowe - wykony-
wane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i nast pna warstwa Izol-
bet ]

m2

(2,85+5,62)*2*0,20 m2 3,39
RAZEM 3,39

40
d.1.1.2

KNR-W 2-02
0101-06

Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej m3

(5,52+2,35*2+1,96*2)*0,20*0,30 m3 0,85
RAZEM 0,85

41
d.1.1.2

KNR 2-02
0602-01

Izolacje przeciwwilgociowe pow okowe bitumiczne poziome - wykony-
wane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa [ gruntowanie
]

m2

(5,52+2,35*2+1,96*2)*0,20 m2 2,83
RAZEM 2,83

- 4 -
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Roboty zewn trzne_ ca PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
42

d.1.1.2
KNR 2-02
0603-01

Izolacje przeciwwilgociowe pow okowe bitumiczne pionowe - wykony-
wane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa [ gruntowanie
]

m2

(5,52+2,75*2+1,96*2+0,20*2)*0,30 m2 4,60
RAZEM 4,60

43
d.1.1.2

NNRNKB 202
0618-01

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe aw fundamentowych z papy zgrze-
walnej

m2

< poziomo > (5,52+2,35*2+1,96*2)*0,20 m2 2,83
< pionowo > (5,52+2,75*2+1,96*2+0,20*2)*0,30 m2 4,60

RAZEM 7,43
44

d.1.1.2
Analiza w asna ciany budynków jednokondygnacyjnych wys. do 4.5 m z bloczków

wapienno-piaskowych pe nych grubo ci 18 cm
m2

(5,50+2,37*2+0,18+1,77+1,77+0,18)*1,22 m2 17,25
RAZEM 17,25

45
d.1.1.2

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i monta  zbrojenia elem.budynków i budowli - pr ty
adkie [ fi 6 ]

t

< wieniec > 8,37/1000 t 0,0084
RAZEM 0,0084

46
d.1.1.2

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i monta  zbrojenia elem.budynków i budowli - pr ty
adkie [ fi12 ]

t

< wieniec > 40,62/1000 t 0,0406
RAZEM 0,0406

47
d.1.1.2

Analiza w asna Wie ce monolityczne na cianach zewn. o szer. do 30 cm m3

< o  A-A, B-B > 2,73*2*0,18*0,18 m3 0,18
< o  1-1,2-2 > 5,50*2*0,18*0,18 m3 0,36

RAZEM 0,54
48

d.1.1.2
KNR-W 2-05
0101-01

Hale typu lekkiego - s upy o masie do 1 t - stal wg dokumentacji t

(56,7+18,16)/1000 t 0,0749
RAZEM 0,0749

49
d.1.1.2

KNR 2-02
0406-05
UWAGA

Ramy górne i platwie,d .ponad 3m - przekr.poprz.drewna do 180cm2
z tarcicy nasyc. [ nale y uwzgl dni czniki dla ca ej konstrukcji  w
ilo ci K 1 - 14 szt, PP 5 - 7 szt, GK2N 3,5*40 -  427 szt, ruby fi 12
l=175 - 28 szt,  drewno C 24 ]

m3 drew.

 < P > 0,115*0,115*6,06 m3 drew. 0,0801
< M > 0,115*0,115*6,06*2 m3 drew. 0,1603

RAZEM 0,2404
50

d.1.1.2
KNR 2-02
0408-03
UWAGA

Krokwie zwyk e,d .do 4.5m przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy
nasyc. [ drewno C 24 ]

m3

< K > 0,075*0,10*1,87*14 m3 0,1964
RAZEM 0,1964

51
d.1.1.2

KNR 2-02
0408-02

Kleszcze przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyco-
nej [ drewno C 24 ]

m3

< J > 0,05*0,10*2,60*7 m3 0,0910
RAZEM 0,0910

52
d.1.1.2

KNR 2-02
0409-06
UWAGA

Wiatrownice przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc.[ drew-
no C 24 ]

m3

< DO1 > 0,025*0,10*6,06*2 m3 0,0303
< DO2 > 0,038*0,19*1,87*4 m3 0,0540

RAZEM 0,0843
53

d.1.1.2
KNR 2-02
0410-01
UWAGA

Deskowanie polaci dachowych z tarcicy nasyc. [ gr 25 mm  drewno C
18 ]

m2

< deski gr 25 mm > 1,57*6,14*2 m2 19,28
RAZEM 19,28

54
d.1.1.2

KNR 2-02
0410-01
UWAGA

Deskowanie polaci dachowych z tarcicy nasyc. [ gr 19 mm drewno C
18 ]

m2

< deski gr 19 mm > 0,30*6,14*2 m2 3,68
RAZEM 3,68

55
d.1.1.2

KNR 2-02
0506-02

Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej m2

< pas nadrynnowy > 6,15*0,25*2 m2 3,08
<  wiatrownica > 1,90*2*0,30*2 m2 2,28

RAZEM 5,36
56

d.1.1.2
Analiza w asna Pokrycie dachów pap  podk adow  na pod u drewnianym jedno-

warstwowo]
m2

6,15*1,88*2 m2 23,12
RAZEM 23,12

57
d.1.1.2

KNR-W 2-02
0504-01

Pokrycie dachów pap  termozgrzewaln  jednowarstwowe [ papa rolo-
wana imitacja dachówki ]

m2

6,15*1,88*2 m2 23,12
RAZEM 23,12
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58

d.1.1.2
KNR 2-02
0508-02

Rynny dachowe pó okr e o r. 10 cm z blachy ocynkowanej m

6,15*2 m 12,30
RAZEM 12,30

59
d.1.1.2

KNR 2-02
0902-01

Tynki zewn trzne zwyk e kat. III na cianach p askich i powierzch-
niach poziomych (balkony i loggie) wykonywane r cznie

m2

(5,50+2,73*2+1,95*2)*1,70+0,18*1,70*2 m2 25,87
(5,50+2,35*2+1,95*2)*0,18 m2 2,54

RAZEM 28,41
60

d.1.1.2
KNR 2-02
0803-03

Tynki wewn trzne zwyk e kat. III wykonywane r cznie na cianach i
upach

m2

(5,14+2,35*2+1,77*2)*1,70 m2 22,75
RAZEM 22,75

61
d.1.1.2

Analiza w asna Osadzenie prz se  z siatki w ramach z kszta towników, siatka gr pr -
tów 2 mm przyspawana obwodowo, ramki i siatki malowane w  kolo-
rze szarym [ ilo  stali 23,92+15,0+27,44 kg ]

m2

< ramka nr 1 > 0,64*4 m2 2,56
< ramka nr 2 > 0,86*2 m2 1,72
< ramka nr 3 > 0,87*4 m2 3,48

RAZEM 7,76
62

d.1.1.2
KNR 2-02
1217-04

Naro niki z k townika 65x65x9 mm m

1,70*2 m 3,40
RAZEM 3,40

63
d.1.1.2

Analiza w asna Wrota  z siatki w ramach stalowych  malowanych na kolor szary wy-
posa one  w okucia zgodnie z dokumentacj  [ pow siatki wype niaj -
cej 2,19+1,16 m2 ][ ilo  stali 28,88+19,34 kg ]

m2

< skrzyd o W1 > 0,99*2,25 m2 2,23
< skrzyd o W2 > 0,53*2,25 m2 1,19

RAZEM 3,42
64

d.1.1.2
Analiza w asna Gruntowanie pod y  preparatem gruntuj cym pod farby silikonowe m2

(5,50+2,73*2+1,95*2)*1,40+0,18*1,40*2 m2 21,31
(5,50+2,35*2+1,95*2)*0,18 m2 2,54
(5,14+2,35*2+1,77*2)*1,40 m2 18,73

RAZEM 42,58
65

d.1.1.2
Analiza w asna Malowanie tynków zewn trznych farb  silikonow m2

42,58 m2 42,58
RAZEM 42,58

66
d.1.1.2

Analiza w asna Na enie podk adowej masy tynkarskiej m2

(5,50+2,73*2+1,95*2)*0,30+0,18*0,30*2 m2 4,57
(5,14+2,35*2+1,77*2)*0,30 m2 4,01

RAZEM 8,58
67

d.1.1.2
Analiza w asna Wyprawa elew.  wyk. r cznie na uprzednio przyg. pod u - tynk mo-

zaikowy
m2

8,58 m2 8,58
RAZEM 8,58

68
d.1.1.2

KNR 2-02
0510-01

Rury spustowe okr e o r.8cm - z blachy ocynkowanej m

(0,30+0,50+1,72+0,15)*2 m 5,34
RAZEM 5,34

69
d.1.1.2

KNR 2-31
0103-02

czne profilowanie i zag szenie pod a pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gr.kat.III-IV

m2

(2,85+6,62)*2*0,50 m2 9,47
RAZEM 9,47

70
d.1.1.2

KNR 4-01
0213-01

Wykonanie opaski betonowej o szeroko ci 50 cm, grubo ci 15 cm i
wierzchniej warstwie grub. 2 cm na pod u gruntowym przy budynku

m2

(2,85+6,62)*2*0,50 m2 9,47
RAZEM 9,47

71
d.1.1.2

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na
odleg  do 10 m w gruncie kat. I-III

m3

25,48+1,89-[14,56+5,46+1,76+3,20+9,47*0,15] m3 0,97
RAZEM 0,97

72
d.1.1.2

KNR 4-01
0108-02

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odleg  do 1 km
grunt.kat. III- wraz z op at  za sk adowisko

m3

14,56+5,46+1,76+3,20+9,47*0,15 m3 26,40
RAZEM 26,40

73
d.1.1.2

KNR 4-01
0108-08

Wywóz ziemi samochodami samowy adowczymi - za ka dy nast pny
1 km

m3

26,40 m3 26,40
RAZEM 26,40

1.1.3 45111230-9 Drogi i chodniki ewn trzosiedlowe
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74

d.1.1.3
KNR 2-31
0101-07 0101-
08

czne wykonanie koryta na ca ej szeroko ci jezdni i chodników w
gruncie kat. III-IV g boko ci 30 cm

m2

8,54*2,10+(1,9+1,5)*0,5*1,50 m2 20,48
RAZEM 20,48

75
d.1.1.3

KNR 4-01
0108-06
UWAGA

Wywóz ziemi samochodami samowy adowczymi na odleg  do 1
km grunt.kat. III [ wraz z op at  za sk adowanie odpadów ]

m3

[8,54*2,10+(1,9+1,5)*0,5*1,50]*0,30 m3 6,15
RAZEM 6,15

76
d.1.1.3

KNR 4-01
0108-08

Wywóz ziemi samochodami samowy adowczymi - za ka dy nast. 1
km

m3

6,15 m3 6,15
RAZEM 6,15

77
d.1.1.3

KNR 2-31
0105-01 0105-
02
analogia

Podsypka piaskowa z zag szczeniem r cznym - 20 cm grubo ci
warstwy po zag szczeniu [ podsypka wirowa  gr 45 mm ]

m2

20,48 m2 20,48
RAZEM 20,48

78
d.1.1.3

Analiza w asna Podsypka piaskowa stabilizowana cementem m3

20,48*0,05 m3 1,02
RAZEM 1,02

79
d.1.1.3

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubo ci 6 cm na pod-
sypce cementowo-piaskowej [ kostka o wym 9*12 cm oraz 18*12 cm
]

m2

20,48 m2 20,48
RAZEM 20,48

80
d.1.1.3

KNR 2-31
0402-03

awa pod kraw niki betonowa zwyk a [ C12*15 ] m3

(8,54+8,54+1,9+1,5)*0,05 m3 1,02
RAZEM 1,02

81
d.1.1.3

KNR 2-31
0407-05
UWAGA

Obrze a betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej z wype nieniem spoin zapraw  cementow

m

8,54+8,54+1,9+1,5 m 20,48
RAZEM 20,48

82
d.1.1.3

KNR 2-31
0101-01 0101-
02

Mechaniczne wykonanie koryta na ca ej szeroko ci jezdni i chodni-
ków w gruncie kat. I-IV g boko ci 51 cm
Krotno  = 0,43

m2

432,74 m2 432,74
RAZEM 432,74

83
d.1.1.3

KNR 4-01
0108-06
UWAGA

Wywóz ziemi samochodami samowy adowczymi na odleg  do 1
km grunt.kat. III [ wraz z op at  za sk adowanie odpadów ]
Krotno  = 0,43

m3

432,74*0,51 m3 220,70
RAZEM 220,70

84
d.1.1.3

KNR 4-01
0108-08

Wywóz ziemi samochodami samowy adowczymi - za ka dy nast. 1
km
Krotno  = 0,43

m3

220,70 m3 220,70
RAZEM 220,70

85
d.1.1.3

KNR 2-31
0104-07 0104-
08

Warstwy ods czaj ce z piasku w korycie lub na ca ej szeroko ci dro-
gi, wykonanie i zag szczanie mechaniczne - grubo  warstwy po za-

szczeniu 15 cm [ pospó ka 0/20 mm ]
Krotno  = 0,43

m2

432,74 m2 432,74
RAZEM 432,74

86
d.1.1.3

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa amanego - warstwa dolna o grubo ci po za-
szczeniu 15 cm [ 0-63 mm ]

Krotno  = 0,43

m2

432,74 m2 432,74
RAZEM 432,74

87
d.1.1.3

KNR 2-31
0114-06

Podbudowa z kruszywa amanego - warstwa dolna - za ka dy dalszy
1 cm grubo ci po zag szczeniu [ 0-63 mm ]
Krotno  = 2,15

m2

-432,74 m2 -432,74
RAZEM -432,74

88
d.1.1.3

KNR 2-31
0114-07 0114-
08

Podbudowa z kruszywa amanego - warstwa górna o grubo ci po za-
szczeniu 15 cm [ 0-31,5 mm do Is=0,80 ]

Krotno  = 0,43

m2

432,74 m2 432,74
RAZEM 432,74
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89

d.1.1.3
KNR 2-31
0105-03

Podsypka piaskowa z zag szczeniem mechanicznym - 3 cm grubo -
ci warstwy po zag szczeniu
Krotno  = 0,43

m2

432,74 m2 432,74
RAZEM 432,74

90
d.1.1.3

Analiza w asna Nawierzchnie z p yt a urowych w kolorze grafitowym  60/40 gr 8 cm
Krotno  = 0,43

m2

432,74 m2 432,74
RAZEM 432,74

91
d.1.1.3

KNR 2-31
0402-03

awa pod kraw niki betonowa zwyk a [ C16/20 ]
Krotno  = 0,43

m3

(23,00*2+(2,3*2+3,50)*2+(2,3*9+3,50)+5,00*10)*0,05 m3 6,82
RAZEM 6,82

92
d.1.1.3

KNR 2-31
0403-03
UWAGA

Kraw niki betonowe wystaj ce o wymiarach 15x30 cm na podsypce
cementowo-piaskowej
Krotno  = 0,43

m

23,00*2+(2,3*2+3,50)*2+(2,3*9+3,5)+5,00*10 m 136,40
RAZEM 136,40

93
d.1.1.3

KNR 2-31
0101-01 0101-
02

Mechaniczne wykonanie koryta na ca ej szeroko ci jezdni i chodni-
ków w gruncie kat. I-IV g boko ci 41 cm
Krotno  = 0,43

m2

792,13 m2 792,13
RAZEM 792,13

94
d.1.1.3

KNR 4-01
0108-06
UWAGA

Wywóz ziemi samochodami samowy adowczymi na odleg  do 1
km grunt.kat. III [ wraz z op at  za sk adowanie odpadów ]
Krotno  = 0,43

m3

792,13*0,41 m3 324,77
RAZEM 324,77

95
d.1.1.3

KNR 4-01
0108-08

Wywóz ziemi samochodami samowy adowczymi - za ka dy nast. 1
km
Krotno  = 0,43

m3

324,77 m3 324,77
RAZEM 324,77

96
d.1.1.3

KNR 2-31
0105-03 0105-
04

Podsypka piaskowa z zag szczeniem mechanicznym - 15 cm gru-
bo ci warstwy po zag szczeniu [ do Is=0,75 ]
Krotno  = 0,43

m2

792,13 m2 792,13
RAZEM 792,13

97
d.1.1.3

KNR 2-31
0109-01 0109-
02

Podbudowa betonowa z dylatacj  - grubo  warstwy po zag szcze-
niu 15 cm [ C16/20 ]
Krotno  = 0,43

m2

792,13 m2 792,13
RAZEM 792,13

98
d.1.1.3

Analiza w asna Podsypka piaskowa stabilizowana cementem
Krotno  = 0,43

m3

792,13*0,03 m3 23,76
RAZEM 23,76

99
d.1.1.3

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej
Krotno  = 0,43

m2

792,13 m2 792,13
RAZEM 792,13

100
d.1.1.3

KNR 2-31
0402-03

awa pod kraw niki betonowa zwyk a [ C16/20 ]
Krotno  = 0,43

m3

(7,13+19,23+1,69+2,26+3,4+9,98+3,07+2,44+3,93+26,86+3,95+
3,58+3,88+3,39+3,39+9,55+65,73+20,94+10,31)*0,05

m3 10,24

4,65 <(29.0+18.2+25.7+20.0)*0.05> m3 4,65
RAZEM 14,89

101
d.1.1.3

KNR 2-31
0403-03

Kraw niki betonowe wystaj ce o wymiarach 15x30 cm na podsypce
cementowo-piaskowej
Krotno  = 0,43

m

7,13+19,23+1,69+2,26+3,4+9,98+3,07+2,44+3,93+26,86+3,95+
3,58+3,88+3,39+3,39+9,55+65,73+20,94+10,31

m 204,71

29,0+18,2+25,7+20,0 m 92,90
RAZEM 297,61

1.1.4 45112700-2 Ukszta towanie terenu i trawnik
102

d.1.1.4
Analiza w asna Mechaniczne  oczyszczenie terenu z drobnych krzewów i wszelkiego

typu zanieczyszcze , wykonanie niwelacji terenu i utworzenie skarp
terenowych
Krotno  = 0,43

m2

3647,85 m2 3 647,85
RAZEM 3 647,85

103
d.1.1.4

Analiza w asna czne profilowanie terenu i skarp
Krotno  = 0,43

m2

3647,85 m2 3 647,85
RAZEM 3 647,85
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104

d.1.1.4
Analiza w asna Uzupe nienie niedoboru  ziemi yznej przyj to rednio grub.warstwy 5

cm
Krotno  = 0,43

ha

3647,85/10000 ha 0,3648
RAZEM 0,3648

105
d.1.1.4

KNR 2-23
0208-02
UWAGA

Jednokrotne zag szczanie pod a lub warstwy wegetacyjnej walcem
adkim [ trzy b  czterokrotnie, przyj to 3,5 krotnie wska nik za-
szczenia Is >= 0,60 ]

Krotno  = 0,43

ha

0,3648*3,5 ha 1,2768
RAZEM 1,2768

106
d.1.1.4

KNR 2-21
0211-01

czne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej na terenie
askim grub.warstwy 2 cm

Krotno  = 0,43

ha

3647,85/10000 ha 0,3648
RAZEM 0,3648

107
d.1.1.4

KNR 2-21
0215-01

czny wysiew nawozów mineralnych lub wapna nawozowego w te-
renie p askim
Krotno  = 0,43

ha

0,3648 ha 0,3648
RAZEM 0,3648

108
d.1.1.4

Analiza w asna Wykonanie trawników dywanowych siewem z nawo eniem
Krotno  = 0,43

m2

3647,85 m2 3 647,85
RAZEM 3 647,85

1.2 45330000-9 Przy cza wodoci gowo-kanalizacyjne
1.2.1 45111200-0 Przy cze instalacji wodoci gowej
109

d.1.2.1
KNR-W 2-01
0113-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w
terenie równinnym - przy cze wodoci gowe

m

29,57+56,23 m 85,80
RAZEM 85,80

110
d.1.2.1

KNR-W 2-01
0119-01

Usuni cie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za
pomoc  spycharek

m2

35,43+80,44 m2 115,87
RAZEM 115,87

111
d.1.2.1

KNR-W 2-01
0119-02

Usuni cie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoc  spycharek
- dodatek za ka de dalsze 5 cm grubo ci
Krotno  = 3

m2

35,43+80,44 m2 115,87
RAZEM 115,87

112
d.1.2.1

KNR-W 2-01
0505-01

czne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III m2

35,43+80,44 m2 115,87
RAZEM 115,87

113
d.1.2.1

KNR 2-31
0807-01
analogia

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej m2

25,91+34,34 m2 60,25
RAZEM 60,25

114
d.1.2.1

KNR 2-31
0511-01

Nawierzchnie z kostki betonowej na podsypce piaskowej (kostka ist-
niej ca)

m2

25,91+34,34 m2 60,25
RAZEM 60,25

115
d.1.2.1

KNR-W 2-01
0201-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsi biernymi o poj. ki
0.15 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowy a-
dowczymi na odleg  do 1 km (wykopy wraz z wywozem nadmiaru
gruntu)

m3

8,11+15,21 m3 23,32
RAZEM 23,32

116
d.1.2.1

KNR-W 2-01
0210-04

Nak ady uzupe n.za ka de dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1
km samochodami samowy adowczymi po drogach utwardzonych zie-
mi kat.III-IV
Krotno  = 9

m3

8,11+15,21 m3 23,32
RAZEM 23,32

117
d.1.2.1

KNR-W 2-01
0212-02

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsi biernymi 0.15
m3 na odk ad w gruncie kat.III
(urobek sk adowany obok wykopu)

m3

26,50+54,90 m3 81,40
RAZEM 81,40

118
d.1.2.1

KNR-W 2-01
0306-02

czne wykopy w skoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szero-
ko ci dna do 1.5 m i g boko ci do 1.5 m ze z eniem urobku na od-

ad (kat.gr.III)

m3

2,94+6,10 m3 9,04
RAZEM 9,04
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119

d.1.2.1
KNR-W 2-01
0207-01

Roboty ziemne wyk. koparkami przedsi biernymi 0.15 m3 w ziemi
kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w ha dach z transportem urobku
samochodami samowy adowczymi na odl.do 1 km (przywóz gruntu
do zasypki i podsypki)

m3

7,96+14,96 m3 22,92
RAZEM 22,92

120
d.1.2.1

KNR-W 2-01
0210-03

Nak ady uzupe n.za ka de dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1
km samochodami samowy adowczymi po drogach utwardzonych zie-
mi kat.I-II
Krotno  = 9

m3

7,96+14,96 m3 22,92
RAZEM 22,92

121
d.1.2.1

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na
odl. do 10 m w gruncie kat. I-III

m3

5,82+10,86 m3 16,68
RAZEM 16,68

122
d.1.2.1

KNR 2-01
0230-02

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na
odl. do 10 m w gruncie kat. IV

m3

29,44+61,0 m3 90,44
RAZEM 90,44

123
d.1.2.1

KNR-W 2-01
0228-01

Zag szczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat.
I-III

m3

5,82+10,86 m3 16,68
RAZEM 16,68

124
d.1.2.1

KNR-W 2-01
0228-02

Zag szczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat.
III-IV

m3

29,44+61,0 m3 90,44
RAZEM 90,44

125
d.1.2.1

KNR-W 2-18
0511-01

Pod a pod kana y i obiekty z materia ów sypkich grub. 10 cm m3

2,14+4,10 m3 6,24
RAZEM 6,24

126
d.1.2.1

KNR 4-05I
0212-01
analogia

Wstawienie trójnika eliwnego ko nierzowego DN80 na istniej cym
wodoci gu De 90 PE

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

127
d.1.2.1

KNR-W 2-18
0213-02

Zasuwy typu"E" z obudow  o r.80 mm montowane na ruroci gach
PVC i PE

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

128
d.1.2.1

KNR-W 2-18
0213-01

Zasuwy typu"E" z obudow  o r.50-65 mm montowane na ruroci -
gach PVC i PE

kpl.

1+1 kpl. 2,00
RAZEM 2,00

129
d.1.2.1

KNR-W 2-18
0219-01

Hydranty po arowe podziemne o r. 80 mm kpl

1 kpl 1,00
RAZEM 1,00

130
d.1.2.1

KNR-W 2-18
0109-03

Sieci wodoci gowe - monta  ruroci gów z rur polietylenowych (PE,
PEHD) o r.zewn trznej 90 mm

m

15,80+20,95 m 36,75
RAZEM 36,75

131
d.1.2.1

KNR-W 2-18
0109-02

Sieci wodoci gowe - monta  ruroci gów z rur polietylenowych (PE,
PEHD) o r.zewn trznej 75 mm

m

8,66+11,49 m 20,15
RAZEM 20,15

132
d.1.2.1

KNR-W 2-18
0109-01

Sieci wodoci gowe - monta  ruroci gów z rur polietylenowych (PE,
PEHD) o r.zewn trznej 63 mm

m

5,10+23,80 m 28,90
RAZEM 28,90

133
d.1.2.1

KNR-W 2-18
0110-03

Sieci wodoci gowe - po czenie rur polietylenowych ci nieniowych
PE, PEHD metod  zgrzewania czo owego o r.zewn trznej 90 mm

cz.

2*0,43+2*0,57 cz. 2,00
RAZEM 2,00

134
d.1.2.1

KNR-W 2-18
0110-02

Sieci wodoci gowe - po czenie rur polietylenowych ci nieniowych
PE, PEHD metod  zgrzewania czo owego o r.zewn trznej 75 mm

cz.

0,43*2+0,57*2+1 cz. 3,00
RAZEM 3,00

135
d.1.2.1

KNR-W 2-18
0110-01

Sieci wodoci gowe - po czenie rur polietylenowych ci nieniowych
PE, PEHD metod  zgrzewania czo owego o r.zewn trznej 63 mm

cz.

2+2 cz. 4,00
RAZEM 4,00

136
d.1.2.1

KNR-W 2-18
0704-01

Próba wodna szczelno ci sieci wodoci gowych z rur typu HOBAS,
PCW, PVC, PE, PEHD o r.nominalnej do 110 mm

200m -1
prób.
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Roboty zewn trzne_ ca PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1+1 200m -1

prób.
2,00

RAZEM 2,00
137

d.1.2.1
KNR-W 2-18
9909c-02

Nak ady za ka de 10 m ró nicy d ugo ci (od 200 lub 500 m) przy
próbach szczelno ci przewodów PVC, PE, PEHD i typu HOBAS o
r. 80-100 mm

10m ró n.

-17+(-14) 10m ró n. -31,00
RAZEM -31,00

138
d.1.2.1

KNR-W 2-18
0707-01

Dezynfekcja ruroci gów sieci wodoci gowych o r.nominalnej do 150
mm

odc.200m

1+1 odc.200m 2,00
RAZEM 2,00

139
d.1.2.1

KNR-W 2-18
9910-02

Nak ady za ka de 10 m ró nicy d ugo ci (od 200 lub 500 m) przy de-
zynfekcji przewodów z rur o r. 150

10m ró n.

-17+(-14) 10m ró n. -31,00
RAZEM -31,00

140
d.1.2.1

KNR-W 2-18
0708-01

Jednokrotne p ukanie sieci wodoci gowej o r. nominalnej do 150
mm

odc.200m

1+1 odc.200m 2,00
RAZEM 2,00

141
d.1.2.1

KNR-W 2-18
9910-02

Nak ady za ka de 10 m ró nicy d ugo ci (od 200 lub 500 m) przy de-
zynfekcji i p ukaniu przewodów z rur o r. 150

10m ró n.

-17+(-14) 10m ró n. -31,00
RAZEM -31,00

142
d.1.2.1

KNR-W 2-19
0134-02
analogia

Oznakowanie uzbrojenia wodoci gu na s upku stalowym kpl.

4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00

143
d.1.2.1

KNR-W 2-19
0102-01
analogia

Oznakowanie trasy wodoci gu u onego w ziemi ta  z tworzywa
sztucznego

m

29,57+56,23 m 85,80
RAZEM 85,80

144
d.1.2.1

KNR-W 2-19
0306-08
analogia

Rury ochronne (os onowe) z PE, PCW, PP o r. nominalnej 160 mm m

8,20 m 8,20
RAZEM 8,20

145
d.1.2.1

KNR 2-19
0216-01
analogia

Przej cie rury wodociagowej przez ciany murowane o grub.1 ceg.
dla przy czy o sr.nom.do 50 mm w tulejach z rur stal.o sr.do 80 mm

przej.

1+1 przej. 2,00
RAZEM 2,00

146
d.1.2.1

KNNR 4 2017-
14
analogia

Przej cie szczelne typ WGC dla rurociagu Dn 50 przej cie

1+1 przej cie 2,00
RAZEM 2,00

147
d.1.2.1

KNNR 4 0105-
06

Ruroci gi stalowe ocynkowane o r.nominalnej 50 mm o po cze-
niach gwintowanych, na cianach w budynkach mieszkalnych

m

1,65+3,80 m 5,45
RAZEM 5,45

148
d.1.2.1

KNR-W 2-15
0126-01

Próba szczelno ci instalacji wodoci gowych z rur eliwnych, stalo-
wych i miedzianych w budynkach mieszkalnych (ruroci g o r. do 65
mm)

m

1,65+3,80 m 5,45
RAZEM 5,45

149
d.1.2.1

KNNR 4 0130-
06

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodoci gowych z rur stalo-
wych o r. nominalnej 50 mm

szt.

22 szt. 22,00
RAZEM 22,00

150
d.1.2.1

KNR-W 2-15
0140-04

Wodomierze skrzyde kowe domowe o r. nominalnej 32 mm kpl.

1+1 kpl. 2,00
RAZEM 2,00

151
d.1.2.1

KNR-W 2-15
0122-04

Dodatki za wykonanie obustronnych podej  do wodomierzy skrzy-
de kowych o r. nominalnej 32 mm w ruroci gach stalowych

kpl.

1+1 kpl. 2,00
RAZEM 2,00

152
d.1.2.1

KNR 2-15
0407-03
analogia

Izolator przep ywów zwrotnych typ EA Dn 50 szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

- 11 -

Norma PRO Wersja 4.24a Licencja: 19668 dla ZP i UB "Benbud" in . Benedykt Reder



Roboty zewn trzne_ ca PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
153

d.1.2.1
KNR-W 2-18
0902-01

Monta  konstrukcji podwiesze  kabli energetycznych i telekomunika-
cyjnych typu ci kiego o rozpi to ci elementu 4.0 m

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

154
d.1.2.1

KNR-W 2-18
0903-01

Monta  konstrukcji podwiesze  ruroci gów i kana ów o rozpi to ci
elementu 4.0 m

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

155
d.1.2.1

KNR-W 2-18
0902-06

Demonta  konstrukcji podwiesze  kabli energetycznych i telekomuni-
kacyjnych typu ci kiego o rozpi to ci elementu 4.0 m

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

156
d.1.2.1

KNR-W 2-18
0903-06

Demonta  konstrukcji podwiesze  ruroci gów i kana ów o rozpi to ci
elementu 4.0 m

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

157
d.1.2.1

KNR-W 2-01
0306-02

czne wykopy w skoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szero-
ko ci dna do 1.5 m i g boko ci do 1.5 m ze z eniem urobku na od-

ad (kat.gr.III)

m3

31,10+41,22 m3 72,32
RAZEM 72,32

158
d.1.2.1

KNR 2-01
0230-02

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na
odl. do 10 m w gruncie kat. IV

m3

31,10+41,22 m3 72,32
RAZEM 72,32

159
d.1.2.1

KNR-W 2-01
0228-02

Zag szczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat.
III-IV

m3

31,10+41,22 m3 72,32
RAZEM 72,32

160
d.1.2.1

KNR-W 2-19
0306-04
analogia

Rury ochronne (os onowe) z PE, PCW, PP o r. nominalnej 90 mm m

41*0,43+41,57 m 59,20
RAZEM 59,20

1.2.2 45100000-8 Przy cze instalacji kanalizacyjnej
161

d.1.2.2
KNR-W 2-01
0113-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w
terenie równinnym - przy cze i zewn trzna instalacja kanalizacji sa-
nitarnej

m

13,46+38,39 m 51,85
RAZEM 51,85

162
d.1.2.2

KNR-W 2-01
0119-01

Usuni cie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za
pomoc  spycharek

m2

21,35+65,90 m2 87,25
RAZEM 87,25

163
d.1.2.2

KNR-W 2-01
0119-02

Usuni cie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoc  spycharek
- dodatek za ka de dalsze 5 cm grubo ci
Krotno  = 3

m2

21,35+65,90 m2 87,25
RAZEM 87,25

164
d.1.2.2

KNR-W 2-01
0505-01

czne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III m2

21,35+65,90 m2 87,25
RAZEM 87,25

165
d.1.2.2

KNR 2-31
0807-01
analogia

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej m2

2,14+2,83 m2 4,97
RAZEM 4,97

166
d.1.2.2

KNR 2-31
0511-01

Nawierzchnie z kostki betonowej na podsypce piaskowej (kostka ist-
niej ca)

m2

2,14+2,83 m2 4,97
RAZEM 4,97

167
d.1.2.2

KNR-W 2-01
0201-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsi biernymi o poj. ki
0.15 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowy a-
dowczymi na odleg  do 1 km (wykopy wraz z wywozem nadmiaru
gruntu)

m3

8,70+24,97 m3 33,67
RAZEM 33,67

168
d.1.2.2

KNR-W 2-01
0210-04

Nak ady uzupe n.za ka de dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1
km samochodami samowy adowczymi po drogach utwardzonych zie-
mi kat.III-IV
Krotno  = 9

m3

8,70+24,97 m3 33,67
RAZEM 33,67
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Roboty zewn trzne_ ca PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
169

d.1.2.2
KNR-W 2-01
0212-02

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsi biernymi 0.15
m3 na odk ad w gruncie kat.III
(urobek sk adowany obok wykopu)

m3

4,29+12,98 m3 17,27
RAZEM 17,27

170
d.1.2.2

KNR-W 2-01
0306-02

czne wykopy w skoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szero-
ko ci dna do 1.5 m i g boko ci do 1.5 m ze z eniem urobku na od-

ad (kat.gr.III)

m3

0,48+1,44 m3 1,92
RAZEM 1,92

171
d.1.2.2

KNR-W 2-01
0207-01

Roboty ziemne wyk. koparkami przedsi biernymi 0.15 m3 w ziemi
kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w ha dach z transportem urobku
samochodami samowy adowczymi na odl.do 1 km (przywóz gruntu
do zasypki i podsypki)

m3

6,96+21,04 m3 28,00
RAZEM 28,00

172
d.1.2.2

KNR-W 2-01
0210-03

Nak ady uzupe n.za ka de dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1
km samochodami samowy adowczymi po drogach utwardzonych zie-
mi kat.I-II
Krotno  = 9

m3

6,96+21,04 m3 28,00
RAZEM 28,00

173
d.1.2.2

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na
odl. do 10 m w gruncie kat. I-III

m3

5,75+17,47 m3 23,22
RAZEM 23,22

174
d.1.2.2

KNR 2-01
0230-02

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na
odl. do 10 m w gruncie kat. IV

m3

4,77+14,41 m3 19,18
RAZEM 19,18

175
d.1.2.2

KNR-W 2-01
0228-01

Zag szczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat.
I-III

m3

5,75+17,47 m3 23,22
RAZEM 23,22

176
d.1.2.2

KNR-W 2-01
0228-02

Zag szczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat.
III-IV

m3

4,77+14,41 m3 19,18
RAZEM 19,18

177
d.1.2.2

KNR-W 2-18
0511-01

Pod a pod kana y i obiekty z materia ów sypkich grub. 10 cm m3

1,21+3,57 m3 4,78
RAZEM 4,78

178
d.1.2.2

KNR-W 2-18
0408-04

Kana y z rur PVC czonych na wcisk o r. zewn. 250 mm - kana  z
rur preizolowanych 160/250 PVC

m

5,10+3,60 m 8,70
RAZEM 8,70

179
d.1.2.2

KNR-W 2-18
0408-05

Kana y z rur PVC czonych na wcisk o r. zewn. 315 mm - kana  z
rur preizolowanych 200/315 PVC

m

8,36+34,79 m 43,15
RAZEM 43,15

180
d.1.2.2

KNR-W 2-18
0517-01

Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o r 315-425 mm -
zamkni cie sto kiem betonowym

szt

1+1 szt 2,00
RAZEM 2,00

181
d.1.2.2

KNNR 4 1413-
03

Studnie rewizyjne z kr gów betonowych o r. 1200 mm w gotowym
wykopie o g bok. 3m

stud.

1 stud. 1,00
RAZEM 1,00

182
d.1.2.2

KNNR 4 1413-
04

Studnie rewizyjne z kr gów betonowych o r. 1200 mm w gotowym
wykopie za ka de 0.5 m ró nicy g b.

[0.5 m]
stud.

-4 [0.5 m]
stud.

-4,00

RAZEM -4,00
183

d.1.2.2
KNR-W 2-18
0527-01

Przej cie przez ciany komór tulejami stalowymi "PS" przy grubo ci
ciany 20 cm - otwór o r. nominalnej 210 mm

szt

3 szt 3,00
RAZEM 3,00

184
d.1.2.2

KNR 4-05I
0301-01
analogia

czenie do istniej cej studzienki kanalizacji sanitarnej szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00

185
d.1.2.2

KNR-W 2-18
0706-01

Próba wodna szczelno ci kana ów rurowych o r.nominalnej do 160
mm

odc. -1
prób.

2 odc. -1
prób.

2,00

- 13 -

Norma PRO Wersja 4.24a Licencja: 19668 dla ZP i UB "Benbud" in . Benedykt Reder



Roboty zewn trzne_ ca PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 2,00

186
d.1.2.2

KNR-W 2-18
0706-02

Próba wodna szczelno ci kana ów rurowych o r.nominalnej 200 mm odc. -1
prób.

3 odc. -1
prób.

3,00

RAZEM 3,00
1.3 45310000-3 wietlenie zewn trzne
187

d.1.3
KNR 2-01
0702-02

Kopanie koparkami podsi biernymi rowów dla kabli o g bok.do 0.8 m
i szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV

m

17+20+18+27+31+20+24 m 157,00
RAZEM 157,00

188
d.1.3

KNNR 5 0702-
05

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie
kat. III-IV

m3

157*0,4*0,6 m3 37,68
RAZEM 37,68

189
d.1.3

KNNR 5 0706-
01

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szeroko ci do
0.4 m

m

157 m 157,00
RAZEM 157,00

190
d.1.3

KNNR 5 0707-
03

Uk adanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych r cznie m

127 m 127,00
RAZEM 127,00

191
d.1.3

KNNR 5 1007-
02

Monta  latar  o wietleniowych parkowych (ogrodowych) z ustawie-
niem fundamentu prefabrykowanego

kpl.

7 kpl. 7,00
RAZEM 7,00

192
d.1.3

KNNR 5 0705-
01

enie rur os onowych z PCW o r.do 140 mm m

30 m 30,00
RAZEM 30,00

193
d.1.3

KNNR 5 0713-
03

Uk adanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kana-
ach zamkni tych

m

30 m 30,00
RAZEM 30,00

194
d.1.3

KNNR 5 1004-
01

Monta  opraw o wietlenia zewn trznego na s upie szt.

5 szt. 5,00
RAZEM 5,00

195
d.1.3

KNNR 5 1004-
02

Monta  opraw o wietlenia zewn trznego na wysi gniku szt.

4 szt. 4,00
RAZEM 4,00

196
d.1.3

KNNR 5 1002-
01

Monta  wysi gników rurowych o masie do 15 kg na s upie szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

197
d.1.3

KNNR 5 0605-
05

Monta  uziomów poziomych w wykopie o g boko ci do 0.8 m; kat.
gruntu III

m

157 m 157,00
RAZEM 157,00

198
d.1.3

KNNR 5 0605-
08

Mechaniczne pogr anie uziomów pionowych pr towych w gruncie
kat.III

m

18 m 18,00
RAZEM 18,00

199
d.1.3

KNNR 5 1203-
06

Pod czenie przewodów w lampach szt.

7 szt. 7,00
RAZEM 7,00

200
d.1.3

KNNR 5 1003-
02

Monta  przewodów do opraw o wietleniowych - wci ganie w s upy,
rury os onowe i wysi gniki przy wysoko ci latar  do 7 m

kpl.przew.

9 kpl.przew. 9,00
RAZEM 9,00

201
d.1.3 analiza indywi-

dualna

Dostarczenie kabla YKXS 3x2,5 m

215 m 215,00
RAZEM 215,00
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Roboty zewn trzne_ ca ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilo Cena jedn. Warto
1. robocizna r-g 3 994,12
2. robocizna r-g 1 115,24

RAZEM

ownie:
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Roboty zewn trzne_ ca ZESTAWIENIE MATERIA ÓW

Lp. Nazwa Jm Ilo Cena jedn. Warto
1. Acetylen rozpuszczony techniczny kg 0,04
2. azofoska t 0,16
3. Bale igl.obrz.wym.nasyc.gr.50-100mm,kl.II m3 0,09
4. Bale iglaste obrzynane gr.50-100mm kl.III m3 0,04
5. Balustrada balkonowa. z kszta town. dwukrotnie malowana natryskowo kg 1 096,61
6. bednarka ocynkowana m 163,28
7. Beton zwyk y C12/15 m3 0,55
8. Beton zwyk y C12/15 (B-15) m3 1,06
9. Beton zwyk y C16/20 (B-20) m3 51,86

10. Beton zwyk y C16/20 (B-20) m3 23,64
11. Beton zwyk y C16/20 (B-20) z dodatkiem w ókien stalowych m3 21,76
12. Beton zwyk y C20/25 (B-25) m3 7,93
13. Beton zwyk y C20/25 (B-25)  ze zbrojeniem syntetycznym m3 4,55
14. Beton zwyk y C8/10 (B-10) m3 11,89
15. Beton zwyk y C8/10 (B-10)' m3 0,24
16. Blacha stal.ocynk.p ask.gr.0,60-0,75mm kg 58,76
17. blacha stalowa perforowana dwukrotnie malowana natryskowo m2 54,42
18. Blachy stalowe cienkie-walcowane na gor co kg 1,37
19. bloczki betonowe 25x12x14 cm szt. 39,86
20. bloczki betonowe o wym 25x25x14 cm szt. 62,30
21. Blok wap-piask.pe ne-25x9x13,8cm, kl.15 szt 914,25
22. Cement portl,zw. z dod.CEM II/A 32,5 work. t 5,46
23. Cement portl,zwyk y b.dod. CEM I 32,5-work t 6,77
24. Cement portl,zwyk y b.dod. CEM I 32,5-work'' t 0,01
25. Deski igl. obrz. wym. nas.gr.19-25mm,kl.II m3 0,08
26. Deski igl. obrz. wym.nas.gr.19-25mm,kl.III m3 0,54
27. deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 1,40
28. deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0,70
29. deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III''' m3 0,05
30. Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.III m3 0,34
31. Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.III m3 0,31
32. Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.III' m3 0,03
33. Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.III m3 0,10
34. Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.III' m3 0,15
35. deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone 25 - 38  mm kl.II m3 0,09
36. Drabiny stalowe kg 0,44
37. Drewno na stemple okr e korowane m3 0,09
38. Drewno na stemple okr e korowane' m3 0,04
39. Drewno na stemple okr e korowane'' m3 0,30
40. drut stalowy okr y kg 40,22
41. farba olejna do gruntowania dm3 0,02
42. farba olejna nawierzchniowa dm3 0,04
43. Farba silikonowa nawierz. na tynki dm3 14,90
44. folia kalandrowana z PCW uplastycznionego grub.powy ej 0.4-0.6 mm

gat.I/II
m2 53,34

45. fundament prefabrykowany szt. 7,00
46. Gaz propanowo-butanowy p ynny kg 6,06
47. Gaz propanowo-butanowy p ynny' kg 3,51
48. Gwo dzie budowlane okr e go e kg 10,91
49. gwo dzie budowlane okr e go e kg 104,93
50. gwo dzie budowlane okr e go e kg 4,46
51. Gwo dzie budowlane papowe go e kg 1,16
52. Hydrant podziemny DN 80 szt 1,00
53. kabel YKXS 3x2,5 m 215,00
54. Kineta studzienki z PP z uszczelk szt 2,00
55. Klamry ciesielskie z pr tów stal. typu U kg 12,40
56. Kliniec, kam. amany, sort.uziarn.0-31,5mm t 59,19
57. Ko nierz do rur PE i PVC DN 80 (90 PE) szt 5,00
58. Ko nierz lepy X rednica 150, ci ar 9.9 kg/szt. szt 0,40
59. Konstrukcja podwiesze  l=4,0m kpl 0,10
60. Konstrukcja wsporcza 1,1 - 5,0 kg kg 4,00
61. Kostka brukowa z betonu 6 cm, szara m2 86,82
62. Kostka brukowa z betonu 8 cm, szara m2 349,13
63. Kraw dziaki igl. wymiarowe, nasycone kl.II m3 0,47
64. Kraw dziaki igl. wymiarowe, nasycone kl.II' m3 0,13
65. Kraw dziaki iglaste kl.II m3 0,17
66. Kraw nik bet.prostok. ci ty-100x30x15cm m 59,83
67. Kraw nik bet.prostok. ci ty-100x30x15cm' m 130,53
68. Kr gi betonowe EU-K 1200/500 szt 0,00
69. Króciec el.ci n.jednoko . FW fi 200mm szt 0,20
70. Lepik asfalt.stos.na zimno Izolbet kg 32,32
71. cznik do wodomierzy fi 32mm kpl 4,00
72. cznik PP 5 szt 7,00
73. cznik z el. ci g. ocynk. fi 15mm szt 0,03
74. cznik z el. ci g. ocynk. fi 32mm szt 4,00
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Roboty zewn trzne_ ca ZESTAWIENIE MATERIA ÓW

Lp. Nazwa Jm Ilo Cena jedn. Warto
75. cznik z el. ci g. ocynk. fi 50mm szt 3,54
76. czniki  K 1 kpl. 14,00
77. uk ko nierzowy 90 ze stopk  Dn80 szt 1,00
78. Manszeta typ "N" DN 25/80 m 2,89
79. Manszeta typ "N" DN 80/150 m 2,00
80. Masa asfaltowa stos. na zimno do izolacji kg 10,00
81. Mia  kamienny amany (kruszyny) t 2,66
82. naro niki i obramienia stalowe kg 28,73
83. nasiona traw kg 39,21
84. Obrze e trawnikowe 75-100x30x8cm szare m 20,89
85. Obudowa do zasuw typ 9002 fi 50/65mm szt 2,00
86. Obudowa do zasuw typ 9002,fi 80/100/125mm szt 1,00
87. opaski kablowe typu Oki szt 15,10
88. op ata za sk adowanie odpadów t 361,05
89. op ata za sk adowisko t 111,39
90. Oprawa ze ród em ledowym o mocy 44W kpl. 9,00
91. os ony przewodów szt 9,42
92. os ony przewodów' szt 0,36
93. Papa asfalt.na tekturze izolacyjna nr 400 m2 10,39
94. Papa asfaltowa podk adowa m2 8,54
95. Papa asfaltowa podk adowa gr 3 mm m2 40,39
96. papa termozgrzewalna nawierzchniowa o wzorze dachówki w kolorze

czerwonym SBS
m2 26,59

97. papa termozgrzewalna podk adowa gr 4 mm SBS m2 27,05
98. piasek m3 7,56
99. Piasek m3 98,17

100. Piasek m3 58,98
101. piasek m3 17,58
102. piasek do betonów zwyk ych m3 0,67
103. piasek do zapraw m3 0,20
104. Piasek naturalny m3 15,72
105. Piasek naturalny kopany m3 42,55
106. Piasek uziar.0-2mm m3 4,98
107. oza dystansowa typ BR-25 - zestaw na rure Dn 25 m 59,20
108. oza dystansowa typ BR-25 - zestaw na rur  DN 90 m 6,00
109. yta a urowa, betonowa o wym. 8x40x60 cm szt 774,09
110. ytki gresowe antypo lizgowe 40x40 cm m2 29,89
111. Podchloryn sodowy kg 0,88
112. podk ad tynkarski kg 3,00
113. podk adowa masa tynkarska kg 19,21
114. Pokrywa EU-P 1200/625 "Ekol-Unicon" szt 1,00
115. Pokrywa elbetowa szt 2,00
116. Pospó ka - uziarnienie 0-22 mm m3 34,33
117. Pospó ka - uziarnienie 0-31,5 mm m3 51,83
118. Preparat gruntuj cy pod farb kg 8,52
119. Pr ty okr.g ad.do zbr.bet. fi 8-14mm kg 371,38
120. Pr ty okr.g ad.do zbr.bet. fi do 7mm kg 106,55
121. pr ty stalowe ocynkowane m 18,72
122. Pr ty ebr.sko .do zbr.bet. fi 12-14mm kg 393,52
123. Przej cie szczelne typ WGC DN50 szt 2,00
124. przewody kabelkowe YDY 3x2,5 m 80,00
125. rama z k towników wype niona siatk kg 66,36
126. Roztwór asfaltowy do gruntowania kg 2,46
127. Rura dwudzielna PVC DN 90 m 60,98
128. Rura HDPE 75 m 42,00
129. Rura kanalizacyjna termoizolowana 160/250 PVC-u m 8,87
130. Rura kanalizacyjna termoizolowana 200/315 PVC-u m 44,01
131. Rura PE-HD 0,63 MPa,SDR17,5,fi 160/9,1mm m 8,36
132. Rura polietylenowa De 63×3,8 PE100 PN10 m 29,48
133. Rura polietylenowa De 75×4,5 PE100 PN10 m 20,55
134. Rura polietylenowa De 90×5,4 PE100 PN10 m 37,48
135. Rura stal.10BX,czarna fi 88,9/4,0(80)mm m 0,70
136. Rura z/szwem ocynk.gwint.10BX fi 15mm m 0,11
137. Rura z/szwem ocynk.gwint.10BX fi 32mm m 0,84
138. Rura z/szwem ocynk.gwint.10BX fi 50mm m 29,86
139. Skrzynka uliczna do hydrantów podziemnych szt 1,00
140. Skrzynka uliczna teleskopowa do zasuw szt 3,00
141. upki drew.igl. fi 7-11 cm,d .2,0 m m3 0,01
142. upki oznaczeniowe typu SO 115x20x30 cm szt 1,90
143. upy stalowe t 0,07
144. upy stalowe ocynk 7m kpl. 7,00
145. Spoiwo cynowo-o owiane w pr tach LC 60 kg 0,45
146. Stopie  w azowy eliwny do studzienek szt 2,20
147. Sto ek elbetowy szt 2,00
148. Studnia betonowa (element denny) EU-S 1200/950 szt 1,00
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Lp. Nazwa Jm Ilo Cena jedn. Warto
149. Sznur konopny - smo owany kg 5,40
150. ruby fi 12 l=172 + GK2N3,5*40 kg 3,00
151. ruby stal. redn.z gw.M-16 80mm kg 9,81
152. ruby stalowe zgrubne z bem 6-k tnym, z gwintem na ca ej d ., z na-

kr tkami i podk adkami
kg 0,01

153. ruby,podk adki,nakr tki kg 3,76
154. Tabliczka dwustronna na s upek U-1a szt 4,00
155. Ta ma ostrzegawcza z wk adk  metalow  do wody m 91,81
156. Tlen spr ony techniczny m3 0,16
157. ucze , kam. amany,sort.uziarn.0-63mm t 39,49
158. torf ogrodniczy m3 3,29
159. Trójnik ko nierzowy T fi 80x80 mm z eliwa sferoidalnego szt 1,00
160. Trzon studzienki rura karbowana 425/2000 szt 2,00
161. Trzpienie stal. do monta u konstruk. stal. kg 0,01
162. Tuleja ko nierzowa PE100 SDR11 fi 50mm szt 0,40
163. Tuleja ochronna fi 200mm, L=240mm szt 3,00
164. tynk mozaikowy kg 288,09
165. tynk mozaikowy kg 34,32
166. Uchwyt do rur spust.ocynk.fi 75-110mm szt 1,76
167. Uchwyt do ruroci g.fi 32-40mm szt 4,00
168. Uchwyt do ruroci g.poziom.fi 50mm szt 2,45
169. Uchwyt do rynien dach.ocynk.fi 100-120mm' szt 24,60
170. Uszczelka gumowa mi dzykr gowa fi 1200 mm szt 2,00
171. Uszczelki gumowe p askie szt 7,00
172. wazelina techniczna kg 1,65
173. wazelina techniczna' kg 1,59
174. az do rur teleskopowych fi 425 kl, B - 125 - pokrywa przykr cana kpl 2,00
175. az kana . el.typ lekki fi 600mm szt 1,00
176. woda m3 33,41
177. Woda z ruroci gów m3 0,05
178. Woda z ruroci gów' m3 3,41
179. Woda z ruroci gów''' m3 1,27
180. Woda z ruroci gów'''' m3 -7,00
181. Woda z ruroci gów''''' m3 0,10
182. Woda z ruroci gów'''''' m3 6,05
183. woda z ruroci gu m3 0,43
184. Wodomierz wielostrumieniowy WS-10-NKP szt 2,00
185. wrota z ramki stalowej wype nionej siatk  wspawan  obwodowo kg 48,22
186. wycieraczka 1,20*0,80 szt 1,00
187. wysi gniki dwuramienne 0,2/1/5st szt. 2,00
188. xylamit popularny kg 0,02
189. xylamit popularny' kg 0,37
190. zaprawa m3 0,86
191. Zaprawa cementowa m3 0,15
192. Zaprawa cementowa M-7 m3 0,02
193. zaprawa cementowa M 80 m3 0,01
194. zaprawa cementowa M 80' m3 0,01
195. zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0,10
196. zaprawa cementowo wapienna M 15 m3 1,27
197. zaprawa cementowo wapienna m. 15 m3 1,07
198. zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka' kg 16,03
199. zaprawa klejowa mrozoodporna i elastyczna kg 151,58
200. zaprawa wapienna m. 4 m3 0,14
201. Zasuwa DN 50 z kró cami do zgrzewania De 63 PE szt 2,00
202. Zasuwa klin. el.sf. ko n.1,0MPa fi 80mm szt 1,00
203. Zawór ko .zwrotny klap.1,6MPa,k302 fi 50mm szt 0,10
204. Zawór przelot.z el.ci g.ocynk.fi 15mm szt 0,01
205. Zawór przelot.z el.ci g.ocynk.fi 50mm szt 22,00
206. Zawór przelot. el.z kurkiem spust.fi 15mm szt 0,50
207. Zawór przelot. el.z kurkiem spust.fi 50mm szt 0,40
208. Zawór zwr.grzyb.z/spr.ko .1,6MPa fi 80mm szt 0,10
209. Zawór zwrotny antyska . EA251 fi 50mm szt 1,00
210. Zawór zwrotny,przelot.mosi ny,gw fi 15mm szt 0,01
211. ziemia yzna lub kompostowa m3 74,20
212. cza kontrolne szt 9,78
213. cze kablowe IZK z wk adk  DO1 gL 6A kpl. 7,00
214. wir  uziar. 45 mm m3 5,04
215. wir do bet. wielofrak. m3 1,16
216. materia y pomocnicze
217. Materia y pomocnicze
218. materia y pomocnicze i kotwy

RAZEM

ownie:
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Roboty zewn trzne_ ca ZESTAWIENIE SPRZ TU

Lp. Nazwa Jm Ilo Cena jedn. Warto
1. Agregat pr dotwórczy m-g 4,87
2. Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 m-g 2,27
3. ci gnik ko owy m-g 0,71
4. Ci gnik ko owy 18kW (1) m-g 1,71
5. Gi tarka do pr tów do fi 40mm m-g 3,80
6. Kop.-spych.na p.ci g.0,15m3 m-g 16,61
7. koparka g sienicowa 0.25 m3 m-g 1,35
8. koparko-spycharka na podwoziu ci gnika ko owego 0.15 m3 m-g 11,71
9. koparko-spycharka na podwoziu ci gnika ko owego 0.15 m3 m-g 2,26

10. No yce do pr tów fi 40 mm m-g 4,54
11. pi a do ci cia kostki m-g 10,63
12. Pi a tarczowa fi 710mm m-g 1,63
13. podno nik monta owy samochodowy hydrauliczny m-g 8,32
14. Pompa do bet.na sam.rur.20m(1) m-g 3,68
15. pompa do betonu na samochodzie m-g 0,13
16. Pro ciarka do pr tów fi 4-10mm m-g 3,40
17. Pro ciarka do rur PE m-g 4,75
18. Przyczepa d .do sam.do 4,5t m-g 0,13
19. przyczepa do przewo enia kabli m-g 0,71
20. Równiarka samojezdna 74kW (1) m-g 1,45
21. Samochód dostaw.do 0.9t m-g 13,87
22. Samochód samowy ad.do 5t m-g 37,61
23. samochód samowy adowczy m-g 2,51
24. samochód samowy adowczy do 5 t m-g 271,84
25. Samochód skrzyn.5-10t m-g 22,03
26. Samochód skrzyn.do 5.0t m-g 0,11
27. Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-g 84,66
28. Spawarka elektr.wiruj ca 300A m-g 0,47
29. Spawarka elektr.wiruj ca 500A m-g 0,31
30. Spych.g sienicowa 55kW m-g 5,70
31. Spych.g sienicowa 55kW  (1) m-g 6,27
32. Spych.g sienicowa 74kW  (1) m-g 4,07
33. spycharka g sienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0,01
34. rodek transportowy m-g 0,68
35. rodek transportowy m-g 5,64
36. rodek transportowy m-g 5,02
37. rodek transportowy m-g 0,11
38. rodek transportowy m-g 1,13
39. rodek transportowy' m-g 6,67
40. Ubijak spalinowy 200kg m-g 36,40
41. Walec statycz.samoj.10t (1) m-g 13,58
42. Walec statycz.samoj.4-6t(1) m-g 2,78
43. Walec wibrac.samojezd.7,5t (1) m-g 21,87
44. Wa kowy (bez ci gnika) m-g 1,57
45. Wci garka r czna 3-5 t m-g 0,54
46. wibrator powierzchniowy m-g 55,29
47. Wibrom ot elektryczny 4,5 kW m-g 3,69
48. Wyci g jednomaszt. elektr.0.5t m-g 45,93
49. Zag szcz.wibr.spal.70-90m3/h m-g 8,49
50. Zgrzewarka do rur PE, PEHD o rednicy do 280 mm m-g 4,87
51. uraw okienny m-g 4,92
52. uraw okienny przeno ny m-g 3,07
53. uraw okienny przeno ny 0,15t m-g 0,46
54. uraw samochodowy' m-g 0,92
55. uraw samochodowy 12-16t (1) m-g 0,15
56. uraw samochodowy 5-6t  (1) m-g 0,08
57. uraw samochodowy do 4t m-g 6,87

RAZEM

ownie:
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