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1 Roboty ziemne
1d.1 KNR 2-010120-03 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacji sani-tarnej w terenie równinnym km

0.391 km 0.391RAZEM 0.3912d.1 KNR 2-010310-03 Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu IV) - wykopy kontrolne m3

10 m3 10.000RAZEM 10.0003d.1 KNR 2-010320-0201 Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV;głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m - zasypanie wykopów kontrolnych m3

10 m3 10.000RAZEM 10.0004d.1 KNR 2-210217-03 Mechaniczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej spycharka (grunt niezadarnio-ny) (45,0+38,5)x0,95x0,2=15,87 m3

15.87 m3 15.870RAZEM 15.8705d.1 KNR 2-310802-07 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15cm (307,5x40,0)x1,35=361,13 m2

361.13 m2 361.130RAZEM 361.1306d.1 KNR 2-010217-06 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 naodkład w gruncie kat. III (80% mechanicznie) ((203,0x0,95x1,82)+(188,0x0,95x1,6)x0,8=509,40
m3

509.40 m3 509.400RAZEM 509.4007d.1 KNR 2-010317-0401 Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory wgruntach suchych kat. I-II z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiemręcznym; głębokość do 3,0 m, szerokość 0,8-1,5 m (20% ręcznie) (636,75-509,40=127,35)

m3

127.35 m3 127.350RAZEM 127.3508d.1 KNR 2-010321-02 Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szerokości do 1 m igł. do 3 m balami drewnianymi w gruntach suchych kat. III-IV z rozbiórką (203,00x2,02x2)+(188,00x1,80x2)=1496,92
m2

1496.92 m2 1496.920RAZEM 1496.9209d.1 KNR 2-180501-03 Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cm (203,0+188,0)x0,95=371,45 m2

371.45 m2 371.450RAZEM 371.45010d.1 KNR 2-010610-06analogia
Obsypanie rur piaskiem w gotowym suchym wykopie piasku w suchym wyko-pie z gotowego kruszywa 203x((0,2+0,3)x0,95-(3,14x0,1x0,1))+188x((0,16+0,3)x0,95-(3,14x0,08x0,08))=169,44

m3

169.44 m3 169.440RAZEM 169.44011d.1 KNR 2-010230-02 Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległośćdo 10 m w gruncie kat. IV (80% mechanicznie) (636,75-203x0,8x0,95-188x0,76x0,95)x0,8=277,39
m3

277.39 m3 277.390RAZEM 277.39012d.1 KNR 2-010320-0501 Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV;głębokość do 3,0 m, szerokość 0,8-1,5 m 346,76-277,39=69,37 m3

69.37 m3 69.370RAZEM 69.37013d.1 KNR 2-010230-02 Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległośćdo 10 m w gruncie kat. IV m3

20 m3 20.000RAZEM 20.00014d.1 KNR 4-010108-03 Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. IV(Uwaga: 168,0m3 należy nadsypać na odcinku od studni S1 do S2) 636,75-346,76-168,00+361,13x0,15=176,62
m3

176.62 m3 176.620RAZEM 176.62015d.1 KNR 4-010108-04 Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km m3

176.62 m3 176.620RAZEM 176.62016d.1 KNR-W 2-180901-01 Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty-pu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m kpl.
10 kpl. 10.000RAZEM 10.00017d.1 KNR-W 2-180901-06 Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnychtypu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m kpl.
10 kpl. 10.000RAZEM 10.000
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18d.1 KNR-W 2-180903-01 Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu4.0 m kpl.

6 kpl. 6.000RAZEM 6.00019d.1 KNR-W 2-180903-06 Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elemen-tu 4.0 m kpl.
6 kpl. 6.000RAZEM 6.000

2 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych
20d.2 KNR-W 2-180408-03analogia

Kanały z rur PVC-U łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm SDR34 SN8 m

203 m 203.000RAZEM 203.00021d.2 KNR-W 2-180408-02analogia
Kanały z rur PVC-U łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm SDR34 SN8 m

188 m 188.000RAZEM 188.00022d.2 KNR 2-180613-03 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie ogłębokości 3 m stud.
2 stud. 2.000RAZEM 2.00023d.2 KNR 2-180613-04 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie zakażde 0.5 m różnicy głębokości [0.5 m]stud.-2 [0.5 m]stud. -2.000

RAZEM -2.00024d.2 KNR-W 2-180517-02 Studzienki kanalizacyjne systemowe typu "WAVIN" o śr. 425 mm - zamknięcierurą teleskopową szt.
8 szt. 8.000RAZEM 8.00025d.2 KNR-W 2-180517-02 Studzienki kanalizacyjne systemowe typu "WAVIN" o śr. 315 mm - zamknięcierurą teleskopową szt.
8 szt. 8.000RAZEM 8.00026d.2 KNR 2-180511-06 Kanały rurowe - rury z betonu żwirowego typu 'Wipro' o śr. 600 mm uszczelnia-ne uszczelką gumową m
6 m 6.000RAZEM 6.00027d.2 KNR 2-180804-02 Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 200 mm m
203 m 203.000RAZEM 203.00028d.2 KNR 2-180804-01 Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm m
188 m 188.000RAZEM 188.000

3 Roboty drogowe
29d.3 KNR 2-310811-01analogia

Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 12 cm z wy-pełnieniem spoin piaskiem 40,0x2,0=80,0 m2

80 m2 80.000RAZEM 80.00030d.3 KNR 2-310509-01analogia
Place i zatoki postojowe z płyt drogowych betonowych o grubości 12 cm - po-nowne ułożenie płyt m2

80 m2 80.000RAZEM 80.00031d.3 KNR 2-310103-04 Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjnenawierzchni w gruncie kat. I-IV (391-40-38,5-45,0)x1,35=361,25 m2

361.25 m2 361.250RAZEM 361.25032d.3 KNR 2-310116-03 Podbudowy z żużla wielkopiecowego na jezdniach rozścielane mechanicznie -grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm m2

361.25 m2 361.250RAZEM 361.25033d.3 KNR 2-310116-04 Podbudowy z żużla wielkopiecowego na jezdniach rozścielane mechanicznie -za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniuKrotność = 18
m2

361.25 m2 361.250RAZEM 361.250
4 Roboty dodatkowe

34d.4 kalk. własna Koszty projektu organizacji ruchu i koszt oznakowania kpl.
1 kpl. 1.000RAZEM 1.000
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35d.4 kalk. własna Koszty związane z odwodnieniem wykopów kpl.

1 kpl. 1.000RAZEM 1.00036d.4 kalk. własna Wykonanie kamerowania wybudowanej sieci wraz z przyłączami w wersji pa-pierowej oraz na płytce CD kpl.
1 kpl. 1.000RAZEM 1.00037d.4 kalk. własna Wymiana gruntu z wywozem na odległośc do 3 km m3

120 m3 120.000RAZEM 120.000
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