
Pzedmiar siee nagietkowa - kopia PRZEDMIAR

1 islEs woDocl4cowA
I KNR 2-01 lnootv poti"ro',i" p|zv liniowych robotach iiemnycrr - trasa arogi w tereJr<m I F-
d.1 0119-03 nie rowninnvmo.2oo lkm o.2oo

oraz pzekopyv
I w aruncie kat.d.1 O215-O7 na odklad w gruncie

-01 rPelne umocnienie pionowych Scian
12 lpraskami w gruntach suchych kat

t200.97-26.22\'1.6'2
wraz z rozbi6rke(szer. do 1 m)

1056 do 10 m w qruncie kat. lV

terenu zqarniarkami o poi. skrzyni 16.0 m3 w
d.l 0234-05 gruncie kat. lV

d.1 18 0511-03

d.1 18 0511-03-

SrKNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkaml podsQbEmyml o poj vzKl o 40 mJ

d.1 0206-02 m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowyladow-
czymi na odleglos6 do 1 km
30.146+16.078

d.1 0214-04
Naklady uzupelniajqce za ka2de dalsze rozpoczQte 0.5 km transponu po-

nad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych
ziemi kat. lll-lv

wodociqgowe - montaz rurocaqgow z rur
o 5r. zewnQtznej 160 mm
200.97

1O KNR-W 2-
d.'1 18 0109-07

d.1 18 011O-07 PEHD metodq zgzewania czolowego o Sr' zewnQtznej 160mm

2- ,Hyd.anty pozatowe nadziemne o Sr. 60 mm
d.j 18 0219-03

13 KNR 2-18 Podlaczenle Instalaql d
d 1.0908-06 we klinowe owalne o 5r.

wodociagowej - zasuwy 2eliwne kolnierzo- szt.
160 mm z obudowq i skrzynka ulicznq

d.1 18 0701-02 
]wych 

istalowych o sr.nominalnej

I lr 1.000i

l0m
odc.20 1.0001

KNR-W 2- ,Pzewierty o dlugosci do 20 m maszynq do
d.l 18 0306-02 rurami o 6r. 'l50-250 mm w gruntach kat.lll-lv

Noma PRO We.sja 4.28 LlcsncF:22866 dla Pgm



Pzedmiar sieC nagietkowa - kopia PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyllczenia t.m. Poazcz Razem

17
d.l

KNR 2-18
0412-O1

Przeciqganie rurociqg6w pzewodowych o sr. nom. 125 mm w rurach
ocnronnycn

m

m 26.220
RAZEM 26.220

4-,
18rKNR 2-01

d.2 0119-03
,tr l

I

lKm

srEc KANALTZACJ SANITABIEJ
Roboty pomhrowe przy liniowych robotach ziemnyctr - trasi arogi w tere-
nie r6wninnym
0.171 0.1711

RAZEM 0.171
-- 1ol
d.;

KNR 2-01
0217-02

Wykopy oraz pzekopy wykonywane koparkami podsiQbiernymi 0.15 m3
na odklad w gruncie kat. lll
171.59'.0.6'.1.36

m3

m3 140.017
RAZEM 140.017

20
d.2

KNRA.] l
0322-02

Pelne umocnienie pionowych Scian wykop6w liniowych o gl. do 3,0 m wy-
praskamiw gruntach suchych kat. lll-lv wraz z rozbi6rkq(szer. do 1 m)
171.59'1.4'2

m2

480.452
RAZEM 480.452

-TlKNRtTi--ZasypyGC wy[op6w spycharkami z pzemieszczeniem gruntu na odleg- m3

d.2 O23O-02 1066 do 10 m w gruncie kat. lV
t14O 17-t2O.591'2\ m3 98.988

RAZEM 
l

98.988

22
d.2

KNR 2o-Mechaniczne plantowanie terenu zgarniarkami o poj. skrzyni 16.0 m3 w lm2
0234-05 gruncie kat. lV -171.59'1.5 mz 257.385

RAZEM 257.385

23
d.2

KNR-W 2-
18 051't-03

Podlo2a pod kanaty i obiekty z materialdw sypkich gr. 20 cm-podsypka

171.59'.0.6.0.2 20.591

m3

m3
RAZEM 20.591

24
d.2

KNR.W 2-
't8 0511-04

@kich 9r. 30 cm-nadsypka

171 59.0 5*0.2

m3

m3 20.591
RAZEM 20.591

d.2
KNR 2-01
0206-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj lyzki 0 40 lm3
m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowyladow- |

czymi na odleglosd do I km
2d.sg1'2 r !n3 41.182

RAZEM 1'1.182

d.2
KNR 2.01
02 t4-04

Naklady uzupelniajqce zakazde dalsze rczpoczQte 0.5 km transponu po-

nad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach uh/vardzonych
ziemi kat. lll-lv
KrotnosC = 8
20.591'2

mo

m3 41.182
RAZEM 41.142

d.2
(NR 9t0 lRurociqgi kanalizacji grawitacyjnej z rur gladkosciennych PVC-U lqczo-
0102-03 nych kielichowo. Rury dlugo6q 6 m o Sr. 200 mm

171.59

m

m 171.590
RAZEM 171.59

28 KNR-W 2.
d.2 1a 0517-02

Studzienki kanalizacyjne systemov!€ 'wAVlN" o 6r. 315-425 mm - za-
mkniecie rurq teleskopowa

szt.

szt_ 6.000
fRAzEM 6.000

29
d.2

@oo mm wykonywane metode
18 0514- studniarska w gruncie kat. lll-
05analogia 

6

stud.

stud. 6.000
RAZEM 6.000
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