
przedmiar Nałkowskiej 08.02.2016 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 KNR 2-01

0119-03
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
równinnym

km

0.120 km 0.120
RAZEM 0.120

2 KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV głębokości 20 cm

m2

120.0*(0.5+1.5+1.5+0.5) m2 480.000
RAZEM 480.000

3 KNR 2-31
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości - pod płyty drogowe
Krotność = -1

m2

120.0*(1.5+1.5) m2 360.000
RAZEM 360.000

4 KNR 2-31
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości - pod pobocza
Krotność = -2

m2

120.0*(0.5+0.5) m2 120.000
RAZEM 120.000

5 KNR 2-01
0212-03

Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.I-III
uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami sa-
mowyładowczymi na odl.do 1 km - w miejsce wskazane przez Zamawiającego

m3

poz.3*0.15+poz.4*0.1 m3 66.000
RAZEM 66.000

6 KNR 2-01
0214-02

Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-
chodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.III-
IV - w miejsce wskazane przez Zamawiającego
Krotność = 4

m3

poz.5 m3 66.000
RAZEM 66.000

7 KNR 2-31
1507-03

Transport wewnętrzny materiałów sztukowych o masie 200-1000 kg na odleg-
łość do 0.5 km z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym samochodem 5-
10 t - transport płyt drogowych z miejsca składowania do miejsca zabudowy

t

(120.0*2)*425/1000 t 102.000
RAZEM 102.000

8 KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

120.0*1.52*2 m2 364.800
RAZEM 364.800

9 KNR 2-31
0105-07

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm gru-
bość warstwy po zagęszczeniu

m2

poz.8 m2 364.800
RAZEM 364.800

10 KNR 2-31
0105-06

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1
cm grubość warstwy po zagęszczeniu
Krotność = 2

m2

poz.9 m2 364.800
RAZEM 364.800

11 KNR 2-25
0408-03
analogia

Nawierzchnie z drogowych płyt żelbetowych pełnych  1,5 m2;  grub. 12 cm m2

poz.8 m2 364.800
RAZEM 364.800

12 KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-
niu 8 cm - wypełnienie przestrzeni poboczy

m2

120.0*(0.5+0.5) m2 120.000
RAZEM 120.000

13 KNR 2-31
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm gru-
bości po zagęszczeniu  - wypełnienie przestrzeni poboczy
Krotność = 2

m2

poz.12 m2 120.000
RAZEM 120.000

14
kalk. własna

Docinanie płyt żelbetowych w miejscach kolidujących z nakrywami studni rewi-
zyjnych kanałów kanalizacji miejskiej oraz nakryw zaworów wodociągowych

szt

5 szt 5.000
RAZEM 5.000

15 KNR 2-31
1406-03

Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych, śr. 425 mm - 3 szt. i
studni śr. 1200 mm - 1 szt.

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

16 KNR 2-31
1406-04

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

17 KNR 2-31
0811-01

Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 12 cm z wy-
pełnieniem spoin piaskiem

m2
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Norma PRO Wersja 4.49a Nr seryjny: 12127 Użytkownik: Jan Potempa
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
50.0 m2 50.000

RAZEM 50.000
18 KNR 4-01

0108-07
analogia

Wywóz ziemi i gruzu samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
grunt kat. IV

m3

50.0*0.12 m3 6.000
RAZEM 6.000
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