
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI   :     Kolektor deszczowy Swarzędz - Południe do Stawów Antonińskich
ADRES INWESTYCJI   :     Swarzędz, Poznań
INWESTOR   :     Gmina Swarzędz, Urząd Miasta i Gminy Swarzędz
ADRES INWESTORA   :     62-020 Swarzędz, ul. Rynek 1
BRANśA   :     45000000-7

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE  :     mgr inŜ. Barbara Dereś

Stawka roboczogodziny  :     0.00 zł
Poziom cen   :     

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia



Kolektor_Swarzędz_przedmiar KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Roboty przygotowawcze CPV 45111200-0, 45112000-5, 451 11220-6, 45112500-0, 45112710-5, 45500000-2

1
d.1

KNNR 1
0111-01
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanału w terenie ró-
wninnym

km

[912,5+1058,5+201]*,001 km 2.172
RAZEM 2.172

2
d.1

KNR 2-21
0105-04

Wykopanie drzew młodszych z bryłą korzeniową o śr. 0.31-0.50 m w celu prze-
sadzenia

szt.

13 szt. 13.00
RAZEM 13.00

3
d.1

KNR 2-21
0106-03

Wykopanie drzew starszych nie wymag.uprzed.zab.agrotech.przy śr.bryły korze-
niowej do 1.2 m w celu przesadzenia (kat.gruntu II-III)

szt.

10 szt. 10.00
RAZEM 10.00

4
d.1wycena indy-

widualna

Wykopanie krzewów w celu przesadzenia m2

18+88+1,5+40+8+14+1 m2 170.50
RAZEM 170.50

5
d.1

KNR 2-21
0320-04

Sadzenie drzew z bryłą korzeniową o śr. 1.2 m w gruncie kat.III z zaprawą do-
łów - sadzenie wykopanych drzew w nowym miejscu; humus miejscowy

szt.

23 szt. 23.00
RAZEM 23.00

6
d.1

KNR 2-21
0107-03

Zabezpieczenie drzew o śr. do 30 cm na okres wykonywania robót ziemnych szt.

10 szt. 10.00
RAZEM 10.00

7
d.1

KNR 2-21
0107-04

Zabezpieczenie drzew o śr. ponad 30 cm na okres wykonywania robót ziem-
nych

szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

8
d.1wycena indy-

widualna

Sadzenie krzewów z bryłą korzeniową w gruncie kat.III z zaprawą dołów - sa-
dzenie wykopanych krzewów w nowym miejscu

m2

#p4 m2 170.50
RAZEM 170.50

9
d.1

KNNR 1
0103-01

Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 10-15 cm szt.

12+2+4+11+4+25+9 szt. 67.00
RAZEM 67.00

10
d.1

KNNR 1
0105-01

Ręczne karczowanie drzew o średnicy 10-15 cm szt.

#p9 szt. 67.00
RAZEM 67.00

11
d.1

KNNR 1
0103-02

Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 16-25 cm szt.

21 szt. 21.00
RAZEM 21.00

12
d.1

KNNR 1
0105-02

Ręczne karczowanie drzew o średnicy 16-25 cm szt.

#p11 szt. 21.00
RAZEM 21.00

13
d.1

KNNR 1
0103-03

Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 26-35 cm szt.

8 szt. 8.00
RAZEM 8.00

14
d.1

KNNR 1
0105-03

Ręczne karczowanie drzew o średnicy 26-35 cm szt.

#p13 szt. 8.00
RAZEM 8.00

15
d.1

KNNR 1
0103-04

Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 36-45 cm szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

16
d.1

KNNR 1
0105-04

Ręczne karczowanie drzew o średnicy 36-45 cm szt.

#p15 szt. 2.00
RAZEM 2.00

17
d.1

KNNR 1
0103-05

Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 46-55 cm szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

18
d.1

KNNR 1
0105-05

Ręczne karczowanie drzew o średnicy 46-55 cm szt.

#p17 szt. 3.00
RAZEM 3.00

19
d.1

KNNR 1
0103-06

Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 56-65 cm szt.
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Kolektor_Swarzędz_przedmiar KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
3 szt. 3.00

RAZEM 3.00
20
d.1

KNNR 1
0105-06

Ręczne karczowanie drzew o średnicy 56-65 cm szt.

#p19 szt. 3.00
RAZEM 3.00

21
d.1wycena indy-

widualna

Wycięcie krzewów m2

2+2+1+31 m2 36.00
RAZEM 36.00

22
d.1

KNR 2-01
0109-01

Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników gęstych - wycinka drzew na obsza-
rze leśnym

ha

[1580+1690]*,0001 ha 0.327
RAZEM 0.327

23
d.1

KNR 2-01
0109-04

Ręczne ścinanie i karczowanie gęstych krzaków i podszycia - na obszarze leś-
nym

ha

#p22 ha 0.327
RAZEM 0.327

24
d.1

KNNR 1
0107-01

WywoŜenie dłuŜyc na odległość do 2km. mp

,07*#p9+,2*#p11+,24*#p13+,3*#p15+,42*#p17+,58*#p19+,0143/3*#p21+429*#
p22/3

mp 61.34

RAZEM 61.34
25
d.1

KNNR 1
0107-02

WywoŜenie karpiny na odległość do 2km. mp

,05*#p9+,07*#p11+,17*#p13+,28*#p15+,45*#p17+,65*#p19+,0143/3*#p21+
429*#p22/3

mp 56.97

RAZEM 56.97
26
d.1

KNNR 1
0107-03

WywoŜenie gałęzi na odległość do 2km. mp

,06*#p9+,17*#p11+,42*#p13+,77*#p15+1,35*#p17+1,95*#p19+,0143/3*#p21+
429*#p22/3

mp 69.32

RAZEM 69.32
27
d.1

KNNR 1
0107-04

Dodatek za kaŜdy następny 1km odległości transportu dłuŜyc mp

#p24 mp 61.34
RAZEM 61.34

28
d.1

KNNR 1
0107-05

Dodatek za kaŜdy następny 1km odległości transportu karpiny, gałęzi mp

#p25+#p26 mp 126.29
RAZEM 126.29

29
d.1

KNNR 6
0802-04
analogia

Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie -
nawierzchnia gr. 16 cm

m2

profil 2 2,4*5,5 m2 13.20
profil 3 -
ul.Szumana

[1406,68-1113,68+1451,68-1435,68]*2,2+[1113,68-894,18]*2,4 m2 1206.60

profil 4 -
ul.Szumana

[1775,18-1564,18]*2,2 m2 464.20

RAZEM 1684.00
30
d.1

KNNR 6
0803-06
analogia

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regularnej na podsypce pias-
kowej - rozbiórka nawierzchni z kostki lub płytek

m2

2,2*[6+5] m2 24.20
RAZEM 24.20

31
d.1

KNNR 6
0802-04
analogia

Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie -
rozbiórka chodników

m2

2,2*3 m2 6.60
RAZEM 6.60

32
d.1

KNNR 6
0801-06

Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm mechanicznie; jw. m2

#p31 m2 6.60
RAZEM 6.60

33
d.1

KNNR 6
0806-02

Rozebranie krawęŜników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m

6,0+49,0+45,0+53,0+20,0 m 173.00
RAZEM 173.00

34
d.1

KNR 2-25
0307-03
analogia

Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - tymczasowe roze-
branie ogrodzenia z siatki na cokoliku

m2

2*4,0*1,8 m2 14.40
RAZEM 14.40

35
d.1

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na
odl.do 1 km

m3

#p29*,16+#p31*,19 m3 270.69
RAZEM 270.69
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36
d.1

KNR 4-01
0108-12
analogia

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za kaŜ-
dy nast. 1 km

m3

#p35 m3 270.69
RAZEM 270.69

37
d.1wycena indy-

widualna

Opłata za składowanie odpadów m3

#p35 m3 270.69
RAZEM 270.69

38
d.1

KNNR 1
0113-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą
spycharek

m2

profil 1 [1,7+2,0]*[190-15]+[420,48-3,0-231,98]*[2,4+2,0] 1463.70
profil 2 [748,68-420,48-4,0]*[2,4+2,0] 1426.48
profil 3 [1520,68-1504,18]*[2,2+2,0]+[2133,18-1943,68]*[2,2+2,0] 865.20
teren urza-
dzeń oczysz-
czających

1600 1600.00

A  (obliczenia pomocnicze) =========
5355.38

#pA*,85 m2 4552.07
korekta obmia-
ru

4552.07 m2 4552.07

RAZEM 9104.14
39
d.1

KNNR 1
0113-02

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek
za dalsze 5 cm ponad 15 cm

m2

#p38 m2 9104.14
RAZEM 9104.14

40
d.1

KNR 2-01
0125-01

Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm bez
darni z przerzutem

m2

#p38A*,15 m2 803.31
korekta obmia-
ru

803.31 m2 803.31

RAZEM 1606.62
41
d.1

KNR 2-01
0125-05

Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) bez darni z przerzutem -
dodatek za kaŜde dalsze 5 cm grubości

m2

#p40 m2 1606.62
RAZEM 1606.62

42
d.1

KNNR 1
0205-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyŜki 0.60 m3 w
gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowyład. - wywóz humusu na odkład

m3

#p38A*,3-144,55 m3 1462.06
korekta obmia-
ru

1606.61 m3 1606.61

RAZEM 3068.67
43
d.1

KNNR 1
0208-02

Dodatek za kaŜdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczy-
mi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)

m3

#p42 m3 3068.67
RAZEM 3068.67

Roboty ziemne i odwodnieniowe - wykopy pod kolektor  i urz ądzenia oczyszczaj ące CPV 45111200-0, 45111240-2, 45120000-4,
45243600-8, 45500000-2

44
d.2

KNR 2-01
0122-01

Pomiary przy wykopach w terenie równinnym i nizinnym m3

27183.71 <#p61+#p62> m3 27183.71
RAZEM 27183.71

45
d.2

Kalk. indyw.
wg WACE-
TOB zesz. 5/
98 str. 27 kol.
03, 04
analiza indywi-
dualna

Wbijanie ścianek stalowych szczelnych typu G-61 i G-62 z ladu, pomostu lub ru-
sztowań wibromłotem w grunt kat. III na gł. do 5 m - pod komory montaŜowe;
ujęto materiał z uwzględnieniem odzysku

m

d38 [2,42-,01+2,0] 4.41
d33 [2,57+,15-,3+2,0] 4.42
d37 [2,6-,01+2,0] 4.59
d2 [2,77-,15+2,0] 4.62
d36 [3,0+,15-,16+2,0] 4.99

A  (obliczenia pomocnicze) =========
23.03

d38 2*[12,0+1,0] m 26.00
d33 2*[12,0+1,0] m 26.00
d37 2*[12,0+1,0] m 26.00
d2 2*[12,0+1,0] m 26.00
d36 2*[12,0+1,0] m 26.00

RAZEM 130.00
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46
d.2

Kalk. indyw.
wg WACE-
TOB zesz. 5/
98 str. 27 kol.
03, 04
analiza indywi-
dualna

Wbijanie ścianek stalowych szczelnych typu G-61 i G-62 z ladu, pomostu lub ru-
sztowań wibromłotem w grunt kat. III na gł. do 6 m - jw.

m

d35 [2,95+,15+2,0] 5.10
d1 [3,26+,15-,3+2,0] 5.11
d3 [3,47-,15+2,0] 5.32
d39 [3,33-,01+2,0] 5.32
d40', d40 [3,77+2,0] 5.77
d32 [3,72+,15+2,0] 5.87
d5 [4,03-,15+2,0] 5.88
d17 [4,08-,15+2,0] 5.93
d6 [4,1-,15+2,0] 5.95
d22 [4,09+,15-,16+2,0] 6.08

A  (obliczenia pomocnicze) =========
56.33

d35 2*[12,0+1,0] m 26.00
d1 2*[12,0+1,0] m 26.00
d3 2*[12,0+1,0] m 26.00
d39 2*[12,0+1,0] m 26.00
d40', d40 2*[12+7+1,0] m 40.00
d32 2*[12,0+1,0] m 26.00
d5 2*[12,0+1,0] m 26.00
d17 2*[12,0+1,0] m 26.00
d6 2*[12,0+1,0] m 26.00
d22 2*[12,0+1,0] m 26.00

RAZEM 274.00
47
d.2

Kalk. indyw.
wg WACE-
TOB zesz. 5/
98 str. 27 kol.
03, 04
analiza indywi-
dualna

Wbijanie ścianek stalowych szczelnych typu G-61 i G-62 z ladu, pomostu lub ru-
sztowań wibromłotem w grunt kat. III na gł. do 7 m - jw.

m

d23 [4,23-,01+2,0] 6.22
d47 [4,1+,15+2,0] 6.25
d27 [4,39-,01+2,0] 6.38
d46 [4,55+,15+2,0] 6.70
d34 [4,64+,15+2,0] 6.79
d7 [5,05-,15+2,0] 6.90
d8 [5,2-,15+2,0] 7.05
d41 [4,9+,15+2,0] 7.05

A  (obliczenia pomocnicze) =========
53.34

d23 2*[12,0+1,0] m 26.00
d47 2*[12,0+1,0] m 26.00
d27 2*[12,0+1,0] m 26.00
d46 2*[12,0+1,0] m 26.00
d34 2*[12,0+1,0] m 26.00
d7 2*[12,0+1,0] m 26.00
d8 2*[12,0+1,0] m 26.00
d41 2*[12,0+1,0] m 26.00

RAZEM 208.00
48
d.2

Kalk. indyw.
wg WACE-
TOB zesz. 5/
98 str. 27 kol.
04
analiza indywi-
dualna

Wbijanie ścianek stalowych szczelnych typu G-61 i G-62 z ladu, pomostu lub ru-
sztowań wibromłotem w grunt kat. III na gł. do 8 m - jw.

m

d4 [5,23-,15+2,0] 7.08
d42 [4,99+,15+2,0] 7.14
d45 [5,14+,15+2,0] 7.29
d13 [5,45-,15+2,0] 7.30
d43 [5,18+,15+2,0] 7.33
d14 [5,52-,15+2,0] 7.37
d9, d10 [5,54-,15+2,0] 7.39
d15 [5,7-,15+2,0] 7.55
d16 [6,06-,15+2,0] 7.91
d44 [5,92+,15+2,0] 8.07

A  (obliczenia pomocnicze) =========
74.43

d4 2*[12,0+1,0] m 26.00
d42 2*[12,0+1,0] m 26.00
d45 2*[12,0+1,0] m 26.00
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d13 2*[12,0+1,0] m 26.00
d43 2*[12,0+1,0] m 26.00
d14 2*[12,0+1,0] m 26.00
d9, d10 2*[23,5+1,0] m 49.00
d15 2*[12,0+1,0] m 26.00
d16 2*[12,0+1,0] m 26.00
d44 2*[12,0+1,0] m 26.00

RAZEM 283.00
49
d.2

KNR 2-14
0306-03
analiza indywi-
dualna

Wykonanie pali naroŜnikowych z elementów typu larsen profil III m

5*4*5,0+10*4*6,0+8*4*7,0+10*4*8,0 m 884.00
RAZEM 884.00

50
d.2

KNNR 7
0206-04

Konstrukcje podparć, zawieszeń i osłon o masie do 100 kg - montaŜ rozpór z
HEB 240 i 200

t

HEB 240 [26,0*31+40,0+49,0]*83,2*1,02*1,018*,001 t 77.32
HEB 200 [4*[[,8+,792]*4+[,8+1,582]*16+[,8+1,356]*18]+2*[[1,7+,792]*4+[1,7+1,582]*16+[

1,7+1,356]*18]]*61,3*1,02*1,018*,001
t 36.16

1/2 HEB 200 2*[4*4+16+18+2*4+2*16+2*18]*8,6*1,02*1,018*,001 t 2.25
RAZEM 115.73

51
d.2wycena indy-

widualna

Dopłata za materiał - uwzględniono wielokrotne wykorzystanie t

#p50 t 115.73
RAZEM 115.73

52
d.2kalk. własna

Umocnienie pionowych ścian wykopów - systemowe belkowo - płytowe lub
skrzynkowe

m2

d1-d2 ,5*[2,77+3,26-,3+,25]*[65-12] 158.47
d2-d3 ,5*[2,77+3,47-,3+,25]*[50-12] 117.61
d3-d4 ,5*[3,47+5,23-,3+,25]*[56-12] 190.30
d5-d6 ,5*[4,03+4,1-,3+,25]*[31,5-12] 78.78
d6-d7 ,5*[4,1+5,05-,3+,25]*[50-12] 172.90
d7-d8 ,5*[5,05+5,2-,3+,25]*[50-12] 193.80
d8-d9 ,5*[5,2+5,54-,3+,25]*[57-12] 240.53
d13-d14 ,5*[5,45+5,52-,15+,25]*[23,5-12] 63.65
d14-d15 ,5*[5,52+5,7-,3+,25]*[58,5-12] 259.70
d15-d16 ,5*[5,7+6,06-,3+,25]*[70-12] 339.59
d16-d17 ,5*[6,06+4,08-,3+,25]*[71-12] 297.66
d17-d18 ,5*[4,08+4,42-,3+,25]*[45-12] 139.43
d21-d22 ,5*[4,69+4,09-,02+,25]*[65-12] 238.77
d22-d23 ,5*[4,09+4,23-,02+,25]*[70-12] 247.95
d23-d24 ,5*[4,23+4,41-,02+,25]*[84,5-12] 321.54
d24-d25 ,5*[4,41+4,47-,02+,25]*[48-12] 163.98
d25-d26 ,5*[4,47+4,23-,02+,25]*[49-12] 165.21
zwiększona
wys. obudowy
- na odc. likwi-
dowanego ko-
lektora

,7*[49,0+48,0] 67.90

d26-d27 ,5*[4,23+4,39-,02+,25]*[45-12] 146.03
d27-d28 ,5*[4,39+3,97-,02+,25]*[53-12] 176.10
d28-d29 ,5*[3,97+3,42-,02+,25]*[50-12] 144.78
d29-d30 ,5*[3,42+5,63-,02+,25]*[46-12] 157.76
d31-d32 ,5*[5,45+3,72+,25]*[25,5-12] 63.59
d32-d33 ,5*[3,72+2,57+,3+,25]*[41,5-12] 100.89
d33-d34 ,5*[2,57+4,64+,25]*[27-12] 55.95
d34-d35 ,5*[4,64+2,95+,25]*[19-12] 27.44
d35-d36 ,5*[2,95+3,0+,25]*[14-12] 6.20
d36-d37 ,5*[3,0+2,6-,02+,25]*[39-12] 78.71
d37-d38 ,5*[2,6+2,42-,02+,25]*[63-12] 133.88
d38-d39 ,5*[2,42+3,33-,02+,25]*[48-12] 107.64
d39-d40'-d40 ,5*[3,33+3,75-,02+,25]*[65-19] 168.13
KS1,KS2,d21 5,75*[11*2+5,65*2] 191.48

A  (obliczenia pomocnicze) =========
5016.35

#pA*2 m2 10032.70
korekta obmia-
ru

10032.7 m2 10032.70

RAZEM 20065.40
53
d.2

KNNR 1
0202-09

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyŜki 1.20 m3 w
gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.

m3

d1-d2 ,5*[2,77+3,26-,3]*[1,7*[65+6,0]+2,7*,9] 352.77
d2-d3 ,5*[2,77+3,47-,3]*[1,7*50+2,7*,9] 259.67
d3-d4 ,5*[3,47+5,23-,3]*[1,7*56+2,7*,9] 410.05
d5-d6 ,5*[4,03+4,1-,3]*[2,4*31,5+2,7*,9] 305.49
d6-d7 ,5*[4,1+5,05-,3]*[2,4*50+2,7*,9] 541.75
d7-d8 ,5*[5,05+5,2-,3]*[2,4*50+2,7*,9] 609.09
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d8-d9 ,5*[5,2+5,54-,3]*[2,4*57+2,7*,9] 726.78
d9-d10 [5,54-,15]*[2,4*17,5+2,7*,9] 239.48
d13-d14 ,5*[5,45+5,52-,15]*[2,4*23,5+2,7*,9] 318.27
d14-d15 ,5*[5,52+5,7-,3]*[2,4*58,5+2,7*,9] 779.85
d15-d16 ,5*[5,7+6,06-,3]*[2,4*70+2,7*,9] 976.56
d16-d17 ,5*[6,06+4,08-,3]*[2,4*71+2,7*,9] 850.32
d17-d18 ,5*[4,08+4,42-,3]*[2,4*45,0+2,7*,9] 452.76
d21-d22 ,5*[4,69+4,09-,02]*[2,4*65+2,7*,9] 693.92
d22-d23 ,5*[4,09+4,23-,02]*[2,4*70+2,7*,9] 707.28
d23-d24 ,5*[4,23+4,41-,02]*[2,4*84,5] 874.07
d24-d25 ,5*[4,41+4,47-,02]*[2,2*48] 467.81
d25-d26 ,5*[4,47+4,23-,02]*[2,2*49] 467.85
pogłębienie
wykopu w ce-
lu odkopania
istniejacego
kolektora

2,2*,7*[49,0+48,0] 149.38

d26-d27 ,5*[4,23+4,39-,02]*[2,2*45,0+2,7*,9] 436.15
d27-d28 ,5*[4,39+3,97-,02]*[2,2*53] 486.22
d28-d29 ,5*[3,97+3,42-,02]*[2,2*50] 405.35
d29-d30 ,5*[3,42+5,63-,02]*[2,2*46,0+2,7*,9] 467.89
d31-d32 ,5*[5,45+3,72]*[2,2*25,5+2,7*,9] 268.36
d32-d33 ,5*[3,72+2,57+,3]*[2,2*41,5+2,7*,9] 308.84
d33-d34 ,5*[2,57+4,64]*[2,2*27+2,7*,9] 222.90
d34-d35 ,5*[4,64+2,95]*[2,2*19+2,7*,9] 167.85
d35-d36 ,5*[2,95+3,0]*[2,2*14+2,7*,9] 98.86
d36-d37 ,5*[3,0+2,6-,02]*[2,2*39,0+2,7*,9] 246.16
d37-d38 ,5*[2,6+2,42-,02]*[2,2*63+2,7*,9] 352.58
d38-d39 ,5*[2,42+3,33-,02]*[2,2*48+2,7*,9] 309.51
d39-d40'-d40 ,5*[3,33+3,75-,02]*[2,2*65,0+2,7*,9] 513.37
KS1,KS2,d21 [3,2*3,55+3,3*3,05+4,5*5,65]*[5,5-,16] 250.18
poszerzenia
na studzienki
drenarskie

[4,9+4,99+5,14-,15+4,1-,15]*,5*1,0*2 18.83

A  (obliczenia pomocnicze) =========
14736.20

#pA*,85 m3 12525.77
korekta obmia-
ru

12525.77 m3 12525.77

RAZEM 25051.54
54
d.2

KNNR 1
0307-05

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 6,0 m o ścianach piono-
wych w gruntach suchych kat. I-II

m3

#p53A*,15 m3 2210.43
korekta obmia-
ru

2210.43 m3 2210.43

RAZEM 4420.86
55
d.2

KNNR 1
0202-10

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyŜki 1.20 m3 w
gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.

m3

d19-d20 ,5*[5,07+4,35+,3]*[2,4*[39,5-1,5-2,5]+2,7*,9] 425.88
d40-d41 ,5*[3,75+4,9+,3]*[2,2*78,0+2,7*,9] 778.78
d41-d42 ,5*[4,9+4,99+,3]*[2,2*62,5+2,7*,9] 712.94
d42-d43 ,5*[4,99+5,18+,3]*[2,2*14+2,7*,9] 173.96
d43-d44 ,5*[5,18+5,92-,3]*[2,2*44+2,7*,9] 535.84
d44-d45 ,5*[5,92+5,14-,3]*[2,2*73+2,7*,9] 877.10
d45-d46 ,5*[5,14+4,55-,3]*[2,2*68,0+2,7*,9] 713.78
d46-d47 ,5*[4,55+4,1-,3]*[2,2*20,5+2,7*,9] 198.44

A  (obliczenia pomocnicze) =========
4416.72

#pA*,85 m3 3754.21
korekta obmia-
ru

3754.21 m3 3754.21

RAZEM 7508.42
56
d.2

KNNR 1
0307-06

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 6,0 m o ścianach piono-
wych w gruntach suchych kat. III-IV

m3

#p55A*,15 m3 662.51
korekta obmia-
ru

662.51 m3 662.51

RAZEM 1325.02
57
d.2

KNNR 1
0202-09

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyŜki 1.20 m3 w
gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.

m3

urzadzenia do
oczyszczania

[81,49-72,73+,55]/3*[34,53*17,1+43,84*26,41+sqrt(34,53*17,1*43,84*26,41)] 7991.41

A  (obliczenia pomocnicze) =========
7991.41

#pA*,85 m3 6792.70
korekta obmia-
ru

6792.7 m3 6792.70

RAZEM 13585.40
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58
d.2

KNNR 1
0301-01

Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt kat.
I-II)

m3

#p57A*,15 m3 1198.71
korekta obmia-
ru

1198.71 m3 1198.71

RAZEM 2397.42
59
d.2

KNR 2-01
0414-01
analogia

Wykopy ręczne rowów i kanałów o głębok.1.0 m o szer.dna do 1 m - kat.gr.I-II -
rowki pod drenaŜ w dnie wykopu (po obu stronach)

m3

39.38 <,25^2*#p64> m3 39.38
RAZEM 39.38

60
d.2

KNNR 1
0205-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyŜki 0.60 m3 w
gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowyład. - wywóz urobku na odkład

m3

#p54+#p56+#p59 m3 5785.26
RAZEM 5785.26

61
d.2

KNNR 1
0208-02

Dodatek za kaŜdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczy-
mi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)

m3

#p53+#p55+#p57 m3 46145.36
RAZEM 46145.36

62
d.2

KNNR 1
0208-02

Dodatek za kaŜdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczy-
mi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - jw.

m3

#p58+#p60 m3 8182.68
RAZEM 8182.68

63
d.2

KNNR 1
0608-02
analogia

Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z gotowego kruszywa - piasku gru-
bego

m3

39.38 <,25^2*#p64> m3 39.38
RAZEM 39.38

64
d.2

KNNR 10
0115-03

Ręczne układanie rurociągów dren.NPCW o śr. 10.0, z filtrem syntetycznym m

[2133,18-1818,18]*2 m 630.00
RAZEM 630.00

65
d.2

KNNR 1
0617-01
analogia

Studzienki zbiorcze drenaŜowe w dnie wykopu (tymczasowe) o śr.nom. 500
mm. l=1,0 m, w gr.kat. I-III

szt.

8 szt. 8.00
RAZEM 8.00

66
d.2

KNNR 1
0603-01
analiza indywi-
dualna

Pompowanie wody napływowej w czasie robót godz.

8*5*8 godz. 320.00
RAZEM 320.00

67
d.2

KNNR 1
0527-01

MontaŜ konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ
lekki; element o rozpiętości 4 m

kpl.

kable telefoni-
czne

2+2 kpl. 4.00

kable energe-
tyczne

1+2+3+3 kpl. 9.00

RAZEM 13.00
68
d.2

KNNR 1
0529-01

MontaŜ konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów; element o rozpiętości 4 mkpl.

14 kpl. 14.00
RAZEM 14.00

69
d.2

KNNR 5
0705-01
analogia

UłoŜenie rur osłonowych typu AROT o śr. 110 mm m

#p67*1,5 m 19.50
RAZEM 19.50

70
d.2

KNNR 1
0527-06

DemontaŜ konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych
typ lekki; element o rozpiętości 4 m

kpl.

#p67 kpl. 13.00
RAZEM 13.00

71
d.2

KNNR 1
0529-06

DemontaŜ konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów; element o rozpiętości
4 m

kpl.

#p68 kpl. 14.00
RAZEM 14.00

72
d.2

KNR 4-05I
0124-01

DemontaŜ rurociągu z PCW o śr.zew. do 110 mm - demontaŜ drenaŜu szt.

105 szt. 105.00
RAZEM 105.00

73
d.2

Kalk. indyw.
wg WACE-
TOB zesz. 5/
98 str. 27 kol.
03, 04
analogia

Wbijanie ścianek stalowych szczelnych typu G-61 i G-62 z ladu, pomostu lub ru-
sztowań wibromłotem w grunt kat. III na gł. do 5 m - wyciągnięcie ścianek

m
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#p45 m 130.00

RAZEM 130.00
74
d.2

Kalk. indyw.
wg WACE-
TOB zesz. 5/
98 str. 27 kol.
03, 04
analogia

Wbijanie ścianek stalowych szczelnych typu G-61 i G-62 z ladu, pomostu lub ru-
sztowań wibromłotem w grunt kat. III na gł. do 6 m - jw.

m

#p46 m 274.00
RAZEM 274.00

75
d.2

Kalk. indyw.
wg WACE-
TOB zesz. 5/
98 str. 27 kol.
03, 04
analogia

Wbijanie ścianek stalowych szczelnych typu G-61 i G-62 z ladu, pomostu lub ru-
sztowań wibromłotem w grunt kat. III na gł. do 7 m - jw.

m

#p47 m 208.00
RAZEM 208.00

76
d.2

Kalk. indyw.
wg WACE-
TOB zesz. 5/
98 str. 27 kol.
04
analogia

Wbijanie ścianek stalowych szczelnych typu G-61 i G-62 z ladu, pomostu lub ru-
sztowań wibromłotem w grunt kat. III na gł. do 8 m - jw.

m

#p48 m 283.00
RAZEM 283.00

Komory przewiertowe i przewierty, rury osłonowe CPV 4 5111200-0, 45221250-9, 45243600-8, 45500000-2
77
d.3

Kalk. indyw.
wg WACE-
TOB zesz. 5/
98 str. 27 kol.
02
analiza indywi-
dualna

Wbijanie ścianek stalowych szczelnych typu G-61 i G-62 z ladu, pomostu lub ru-
sztowań wibromłotem w grunt kat. II na gł. do 8 m; dł. grodzic 8,0 m (13 szt.) i
7.0 m (57 szt.) - pod komorę nadawczą KR1; ujęto materiał z uwzględnieniem
odzysku

m

KR1 przy d20 2*[4,8+9,0] m 27.60
RAZEM 27.60

78
d.3

Kalk. indyw.
wg WACE-
TOB zesz. 5/
98 str. 27 kol.
04
analiza indywi-
dualna

Wbijanie ścianek stalowych szczelnych typu G-61 i G-62 z ladu, pomostu lub ru-
sztowań wibromłotem w grunt kat. III na gł. do 8 m; dł. grodzic 8,0 m (13 szt.) i
7.0 m (57 szt.) - pod komorę nadawczą KR2; ujęto materiał z uwzględnieniem
odzysku

m

KR2 przy d18 2*[4,8+9,0] m 27.60
RAZEM 27.60

79
d.3

Kalk. indyw.
wg WACE-
TOB zesz. 5/
98 str. 27 kol.
04
analiza indywi-
dualna

Wbijanie ścianek stalowych szczelnych typu G-61 i G-62 z ladu, pomostu lub ru-
sztowań wibromłotem w grunt kat. III na gł. do 9 m; dł. grodzic 9,2 m (13 szt.) i
8,2 m (57 szt.) - pod komorę nadawczą KR3; ujęto materiał z uwzględnieniem
odzysku

m

KR3 przy d31 2*[4,8+9,0] m 27.60
RAZEM 27.60

80
d.3

KNR 2-14
0306-03
analiza indywi-
dualna

Wykonanie pali naroŜnikowych z elementów typu larsen profil III m

2*[8,0+7,0]*2+2*[8,2+9,2] m 94.80
RAZEM 94.80

81
d.3

KNNR 7
0206-04

Konstrukcje podparć, zawieszeń i osłon o masie do 100 kg - montaŜ rozpór z
HEB 240 B, 200 B, 180 B

t

KR1 i KR2
HEB 200 B 2*[2,207+1,177]*1,02*1,018 t 7.028
HEB 180 B 2*[,451+,614]*1,02*1,018 t 2.212

KR3
HEB 240 B [2,207+1,177]*1,02*1,018 t 3.514
HEB 200 B [,732+,998]*1,02*1,018 t 1.796

RAZEM 14.550
82
d.3wycena indy-

widualna

Dopłata za materiał - uwzględniono wielokrotne wykorzystanie t

#p81 t 14.550
RAZEM 14.550

83
d.3kalk. własna

Umocnienie pionowych ścian komór odbiorczych - systemowe belkowo - płyto-
we lub skrzynkowe

m2

KO1,KO2,KO
3

[3,6+4,0]*2*[4,69-,16+,25+5,07+,15+,25+5,63-,16+,25] m2 242.74
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RAZEM 242.74

84
d.3kalk. własna

Zabezpieczenie torowisk wiązkami szyn "typu szwajcarskiego" kpl

3+2 kpl 5.00
RAZEM 5.00

85
d.3

KNNR 1
0202-09

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyŜki 1.20 m3 w
gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.

m3

KR1 przy d20 4,8*9,0*[5,5+,15] 244.08
KR2 przy d18 4,8*9,0*[5,5+,15] 244.08
KR3 przy d31 4,8*9,0*[6,5-,16] 273.89
KO1 przy d21 3,6*4,0*[4,69-,16] 65.23
KO2 przy d19 3,6*4,0*[5,07+,15] 75.17
KO3 przy d30 3,6*4,0*[5,63-,16] 78.77

A  (obliczenia pomocnicze) =========
981.22

#pA*,85 m3 834.04
korekta obmia-
ru

834.04 m3 834.04

RAZEM 1668.08
86
d.3

KNNR 1
0301-01

Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt kat.
I-II)

m3

#p85A*,15 m3 147.18
korekta obmia-
ru

147.18 m3 147.18

RAZEM 294.36
87
d.3

KNNR 1
0208-02

Dodatek za kaŜdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczy-
mi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - wywóz urobku na od-
kład

m3

#p85 m3 1668.08
RAZEM 1668.08

88
d.3

KNNR 1
0208-02

Dodatek za kaŜdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczy-
mi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - jw.

m3

#p86 m3 294.36
RAZEM 294.36

89
d.3

KNR 2-01
0129-06
analogia

Układanie  czasowych dróg kołowych i placów z płyt Ŝelbetowych pełnych o po-
wierzchni 1 szt.ponad 3 m2 - umocnienie dna komór przewiertowych nadaw-
czych

m2

4,8*9,0*3 m2 129.60
RAZEM 129.60

90
d.3

KNR 2-01
0129-10

Rozbieranie  czasowych dróg kołowych i placów z płyt Ŝelbetowych pełnych o
powierzchni 1 szt.ponad 3 m2

m2

#p89 m2 129.60
RAZEM 129.60

91
d.3

KNNR 4
1205-04
analogia

Przecisk dwustopniowy o długości do 50 m rurami o śr.nom.1800/1400 mm w
gruntach kat.III-IV - przeciski rurami stalowymi fi 1820x17,5 mm

m

46,5+56,2 m 102.70
RAZEM 102.70

92
d.3

KNNR 4
1202-06
analiza indywi-
dualna

Wykonanie przecisków o dług.do 30 m rurami o śr.nominalnej 1400-1600 mm w
gruntach kat.III - przeciski rurami fi 1620x17,5 mm

m

23,0 m 23.00
RAZEM 23.00

93
d.3

KNNR 4
1209-04
analogia

Przeciaganie rurociągów przewodowych o śr.nominalnej 1200-1400 mm w ru-
rach ochronnych (bez kosztu rur przewodowych); 89 płóz dla rury przewodowej
DN 1400 mm

m

#p91 m 102.70
RAZEM 102.70

94
d.3

KNNR 4
1209-04
analogia

Przeciaganie rurociągów przewodowych o śr.nominalnej 1200-1400 mm w ru-
rach ochronnych (bez kosztu rur przewodowych); 32 płozy dla rury przewodo-
wej DN 1200 mm

m

23 m 23.00
RAZEM 23.00

95
d.3

KNR-W 2-19
0405-06

Mechaniczne układanie odcinków rurociągu z rur o śr.nominalnej 1700 mm na
dnie wykopu - rura ochronna DN 1600 (1620x17,5 mm)

m

23,0 m 23.00
RAZEM 23.00

96
d.3

KNR-W 2-19
0410-04

Przeciąganie rur przewodowych i ochronnych o śr.nominalnej do 1200 mm
przez rury ochronne i przejściowe; 32 płozy dla rury przewodowej DN 1200 mm

m

23,0 m 23.00
RAZEM 23.00

97
d.3

KNNR 4
1503-16

Izolacja styków rurociągów stalowych o śr. 1800 mm taśmą termoplastyczną jed-
nokrotnie

szt.

15+19 szt. 34.00
RAZEM 34.00

98
d.3

KNNR 4
1504-16

Izolacja styków rurociągów stalowych o śr. 1800 mm taśmą termoplastyczną -
kaŜda następna warstwa

szt.
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15+19 szt. 34.00

RAZEM 34.00
99
d.3

KNNR 4
1503-15

Izolacja styków rurociągów stalowych o śr. 1600 mm taśmą termoplastyczną jed-
nokrotnie

szt.

8*2 szt. 16.00
RAZEM 16.00

100
d.3

KNNR 4
1504-15

Izolacja styków rurociągów stalowych o śr. 1600 mm taśmą termoplastyczną -
kaŜda następna warstwa

szt.

#p99 szt. 16.00
RAZEM 16.00

101
d.3

KNR-W 2-19
0411-06
analogia

Uszczelnienie końca rury ochronnej o śr.nominalnej do 1700 mm pierścieniem
samouszczelniającym - zamknięcie rur osłonowych DN 1600 mm manszetami

szt.

6 szt. 6.00
RAZEM 6.00

102
d.3

KNR-W 2-19
0411-07
analogia

Uszczelnienie końca rury ochronnej o śr.nominalnej do 2000 mm pierścieniem
samouszczelniającym - zamknięcie rur osłonowych DN 1800 mm manszetami

szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

103
d.3

KNNR 1
0205-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyŜki 0.60 m3 w
gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowyład. - przywóz gruntu do zasypki z odkładu

m3

#p85A m3 981.22
korekta obmia-
ru

981.22 m3 981.22

RAZEM 1962.44
104
d.3

KNNR 1
0208-02

Dodatek za kaŜdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczy-
mi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)

m3

#p103 m3 1962.44
RAZEM 1962.44

105
d.3

KNNR 1
0214-01

Zasypanie wykopów .fund.podłuŜnych,punktowych,rowów,wykopów obiekto-
wych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
nie luźnym 30 cm) - kat.gr. I-II

m3

#p103 m3 1962.44
RAZEM 1962.44

106
d.3

Kalk. indyw.
wg WACE-
TOB zesz. 5/
98 str. 27 kol.
02
analogia

Wbijanie ścianek stalowych szczelnych typu G-61 i G-62 z ladu, pomostu lub ru-
sztowań wibromłotem w grunt kat. II na gł. do 8 m - wyciągnięcie ścianek

m

#p77 m 27.60
RAZEM 27.60

107
d.3

Kalk. indyw.
wg WACE-
TOB zesz. 5/
98 str. 27 kol.
04
analogia

Wbijanie ścianek stalowych szczelnych typu G-61 i G-62 z ladu, pomostu lub ru-
sztowań wibromłotem w grunt kat. III na gł. do 8 m - wyciągnięcie ścianek

m

#p78 m 27.60
RAZEM 27.60

108
d.3

Kalk. indyw.
wg WACE-
TOB zesz. 5/
98 str. 27 kol.
04
analogia

Wbijanie ścianek stalowych szczelnych typu G-61 i G-62 z ladu, pomostu lub ru-
sztowań wibromłotem w grunt kat. III na gł. do 9 m - wyciągnięcie ścianek

m

#p79 m 27.60
RAZEM 27.60

Likwidacja istniej ącego kanału DN 1000 mm oraz komór istniej ących w miejscach projektowanych studzienek d24, d25 , d26,
d28, d29; CPV 45111200-0, 45111100-9, 45111220-6, 455 00000-2

109
d.4

KNR 4-05I
0317-05
analogia

DemontaŜ rurociągu Ŝelbetowego o śr.nom. 1000 mm łączonego na styk opas-
ką betonową - demontaŜ istniejącego kolektora fi 1000 mm (odkopanie kanału
ujęto jako pogłębienie wykopu pod nowy kolektor)

m

d24-d26 48+49 m 97.00
RAZEM 97.00

110
d.4

KNNR 4
1411-03
analogia

PodłoŜa pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm - wypełnienie
miejsca po zdemontowanym kanale piaskiem zagęszczanym warstwami (do po-
ziomu podsypki nowego kanału)

m3

2,2*,7*[49,0+48,0] m3 149.38
RAZEM 149.38

111
d.4

KNNR 1
0212-05

Wykopy jamiste o głęb.do 5.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o
poj.łyŜki 1.20 m3 w gr.kat. I-II - odkopanie komór przeznaczonych do likwidacji

m3

pod d24 4,41/3*[2,5*2,0+11,3*10,8+sqrt(2,5*2*11,3*10,8)]-2,5*2,0*4,41 201.01
pod d25 4,47/3*[1,5^2+5,97^2+5,97*1,5]-1,5^2*4,47 59.74
pod d26 4,23/3*[1,5^2+10,4^2+1,5*10,4]-1,5^2*4,23 168.16
pod d28 3,97/3*[1,5+8,9*9,4+sqrt(1,5*8,9*9,4)]-1,5*3,97 121.56
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pod d29 3,42/3*[1,5+7,8*8,3+sqrt(1,5*7,8*8,3)]-1,5*3,42 81.62
pod d29 3,42/3*[1,5+7,8*8,3+sqrt(1,5*7,8*8,3)]-1,5*3,42 81.62

A  (obliczenia pomocnicze) =========
713.71

#pA*,8 m3 570.97
korekta obmia-
ru

570.97 m3 570.97

RAZEM 1141.94
112
d.4

KNNR 1
0305-01

Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do
1,5 m w gruncie kat. I-II

m3

#p111A*,2 m3 142.74
korekta obmia-
ru

142.74 m3 142.74

RAZEM 285.48
113
d.4

KNNR 1
0305-04

Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. I-II
- dodatek za kaŜde rozp. 0,5 m ponad 1,5 m głębokości

m3

pod d29 3,42/3*[1,5+7,8*8,3+sqrt(1,5*7,8*8,3)]-1,5*3,42 81.62
pod d29 3,42/3*[1,5+7,8*8,3+sqrt(1,5*7,8*8,3)]-1,5*3,42 81.62

A  (obliczenia pomocnicze) =========
163.24

#pA*,2 m3 32.65
korekta obmia-
ru

32.65 m3 32.65

RAZEM 65.30
114
d.4

KNNR 1
0305-04

Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. I-II
- dodatek za kaŜde rozp. 0,5 m ponad 1,5 m głębokości

m3

pod d26 4,23/3*[1,5^2+10,4^2+1,5*10,4]-1,5^2*4,23 168.16
pod d28 3,97/3*[1,5+8,9*9,4+sqrt(1,5*8,9*9,4)]-1,5*3,97 121.56

A  (obliczenia pomocnicze) =========
289.72

#pA*,2 m3 57.94
korekta obmia-
ru

57.94 m3 57.94

RAZEM 115.88
115
d.4

KNNR 1
0305-04

Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. I-II
- dodatek za kaŜde rozp. 0,5 m ponad 1,5 m głębokości

m3

pod d24 4,41/3*[2,5*2,0+11,3*10,8+sqrt(2,5*2*11,3*10,8)]-2,5*2,0*4,41 201.01
pod d25 4,47/3*[1,5^2+5,97^2+5,97*1,5]-1,5^2*4,47 59.74

A  (obliczenia pomocnicze) =========
260.75

#pA*,2 m3 52.15
korekta obmia-
ru

52.15 m3 52.15

RAZEM 104.30
116
d.4

KNNR 1
0205-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyŜki 0.60 m3 w
gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowyład. - wywóz gruntu na odkład

m3

#p111A m3 713.71
korekta obmia-
ru

713.71 m3 713.71

RAZEM 1427.42
117
d.4

KNNR 1
0208-02

Dodatek za kaŜdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczy-
mi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)

m3

#p116 m3 1427.42
RAZEM 1427.42

118
d.4

KNR 4-05I
0410-04
analogia

DemontaŜ kominów włazowych - pokrywy nadstudzienne Ŝelbetowe z pierście-
niem odciąŜaj.i włazem o śr. 80 cm - demontaŜ pokryw i włazów likwidowanych
komór

kpl.

6 kpl. 6.00
RAZEM 6.00

119
d.4

KNNR 3
0403-02

Rozbiórka elementów Ŝelbetowych - rozbiórka komór m3 bet.

,2*[2,5*2+1,5^2*2+1,0*1,5*2]+,2*[2*[2,5+2,0]*4,41+4*1,5*[4,47+4,23]+2*[1,0+
1,5]*[3,97+3,42]]

m3 bet. 28.27

RAZEM 28.27
120
d.4wycena indy-

widualna

Wypełnienie chudym betonem odcinka likwidowanego kanału DN 1000 mm po-
między studzienkami d26 i d29

m3

3,14*,5^2*[1364,68-1210,68] m3 120.89
RAZEM 120.89

121
d.4

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na
odl.do 1 km

m3

#p119+,2*#p109+,2*[2,5*2+1,5^2*2+1,0*1,5*2] m3 50.17
RAZEM 50.17

122
d.4

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za kaŜ-
dy nast. 1 km

m3

#p121 m3 50.17
RAZEM 50.17
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123
d.4wycena indy-

widualna

Opłata za składowanie - na składowisku odpadów w Rabowicach m3

#p121 m3 50.17
RAZEM 50.17

Przeło Ŝenie odcinka kanału sanitarnego Ks300 w ul. Szumana,  wraz z wykonaniem komór KS1, KS2 i studzienki d21; C PV
45111100-9, 45111220-6, 45223500-1, 45223800-4, 45231000-5, 45232000-2, 45500000-2

124
d.5

KNR 4-05I
0315-03
analogia

DemontaŜ rurociągu betonowego kielichowego o śr.nom. 300 mm uszczelnione-
go zaprawą cementową - demontaŜ istniejącego kanału Ks300

m

9 m 9.00
RAZEM 9.00

125
d.5

KNR 4-01
0108-11
analogia

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na
odl.do 1 km - wywiezienie materiału z rozbiórki

m3

,1*9,0 m3 0.90
RAZEM 0.90

126
d.5

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za kaŜ-
dy nast. 1 km

m3

#p125 m3 0.90
RAZEM 0.90

127
d.5wycena indy-

widualna

Opłata za składowanie - na składowisku odpadów w Rabowicach m3

#p125 m3 0.90
RAZEM 0.90

128
d.5

KNNR 4
1410-02

PodłoŜa betonowe o grubości 10 cm - z B-10 m3

KS1 2,0*1,98*,1 m3 0.40
KS2 [,5*[2,2+1,8]*1,67+,5*2,2*,5]*,1 m3 0.39
d21 ze ślepą
komorą

,1*3,3*4,69 m3 1.55

RAZEM 2.34
129
d.5

KNNR 4
1511-01

Izolacje z materiałów rolowych powierzchni betonowych poziomych - papa ter-
mozgrzewalna SBS na włókninie poliestrowej min. 180 g/m2

m2

KS1 2,0*1,98 m2 3.96
KS2 [,5*[2,2+1,8]*1,67+,5*2,2*,5] m2 3.89
d21 ze ślepą
komorą

3,3*4,69 m2 15.48

RAZEM 23.33
130
d.5

KNNR 4
1407-01
analogia

Deskowanie płyt fundamentowych m2

KS1 2*[1,8+1,78]*,25 m2 1.79
KS2 [1,6+1,48+1,37+,75+1,47]*,25 m2 1.67
d21 ze ślepą
komorą

[2*1,8+3,1]*,25+,3*[2*2,68+3,1*2]+,6*,3*2 m2 5.50

RAZEM 8.96
131
d.5

KNNR 4
1407-02

Deskowanie ścian prostych o wys. do 3 m m2

KS1 2*[1,8+1,4+1,78+1,38]*2,49 m2 31.67
KS2 [1,6+1,25+1,48+1,12+1,37+1,1+,75+,55+1,47+1,14]*2,49 m2 29.46
d21 ze ślepą
komorą

[2*[2,6+2,68+2,18]+3,1]*3,56+,3*2,6+[2*[1,55+1,8]+2,6+3,1]*2,49 m2 95.81

RAZEM 156.94
132
d.5

KNNR 4
1407-04

Deskowanie stropów m2

KS1 1,8*1,78 m2 3.20
KS2 1,6*1,47*,5+,5*1,48*1,37+,5*,75*2,0 m2 2.94
d21 ze ślepą
komorą

3,1*2,68+3,1*1,8 m2 13.89

RAZEM 20.03
133
d.5

KNNR 4
1401-01

Przygotowanie ręczne zbrojenia o śr.stali do 8 mm - konstrukcje proste t

KS1 ,003 t 0.003
KS2 ,004 t 0.004

RAZEM 0.007
134
d.5

KNNR 4
1401-02

Przygotowanie ręczne zbrojenia o śr.stali pow.8 do 14 mm - konstrukcje proste t

KS1 ,4072 t 0.407
KS2 ,4515 t 0.452
d21 ze ślepą
komorą

1,777+,2733 t 2.050

RAZEM 2.909
135
d.5

KNNR 4
1404-01
analogia

MontaŜ zbrojenia dna, ścian i płyt pokrywowych o śr.stali do 8 mm t

#p133 t 0.007
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RAZEM 0.007

136
d.5

KNNR 4
1404-02
analogia

MontaŜ zbrojenia dna, ścian i płyt pokrywowych o śr.stali pow.8 do 14 mm t

,4072+,4515+1,777 t 2.636
RAZEM 2.636

137
d.5

KNNR 4
1405-02

MontaŜ zbrojenia stropów o śr.stali pow.8 do 14 mm t

,2648 t 0.265
RAZEM 0.265

138
d.5

KNNR 4
1405-03

MontaŜ zbrojenia stropów o śr.stali pow.14 do 20 mm t

,0085+,0161 t 0.025
RAZEM 0.025

139
d.5

KNNR 4
1408-05

Układanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - płyty fundamentowe - trans-
port mieszanki betonowej pojemnikiem do betonu; B-45

m3

KS1 1,8*1,78*,25 m3 0.80
KS2 [1,6*1,47*,5+,5*1,48*1,37+,5*,75*2,0]*,25 m3 0.73
d21 ze ślepą
komorą

3,1*2,68*,3+3,1*1,8*,25+,6*,3*3,1 m3 4.45

RAZEM 5.98
140
d.5

KNNR 4
1408-06

Układanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - ściany proste i łukowe - trans-
port mieszanki betonowej pojemnikiem do betonu; B-45

m3

KS1 [1,8+1,4+1,78+1,38]*2,49*,2 m3 3.17
KS2 [1,6+1,25+1,48+1,12+1,37+1,1+,75+,55+1,47+1,14]*2,49*,5*,2 m3 2.95
d21 ze ślepą
komorą

[2*[2,6+2,68+2,18]+3,1]*3,56+,3*2,6+[2*[1,55+1,8]+2,6+3,1]*2,49*,5*,25-3,14*
,791^2*,25*3

m3 67.32

RAZEM 73.44
141
d.5

KNNR 4
1408-07

Układanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - stropy - transport mieszanki
betonowej pojemnikiem do betonu; B-45

m3

KS1 [1,8*1,78-3,14*,5^2]*,2 m3 0.48
KS2 [1,6*1,47*,5+,5*1,48*1,37+,5*,75*2,0-3,14*,5^2]*,2 m3 0.43
d21 ze ślepą
komorą

[3,1*2,68+3,1*1,8-3,14*,5^2]*,2 m3 2.62

RAZEM 3.53
142
d.5

KNR 2-02
0206-06
analogia

Ściany betonowe - dod.za obramowanie otworów w ścianach i płytach stropo-
wych

m

3,14*[1,582*3+1,0*3] m 24.32
RAZEM 24.32

143
d.5

KNNR 4
1511-01

Izolacje z materiałów rolowych powierzchni betonowych poziomych - przekład-
ka z warstwy papy między ścianami a płytą stropową

m2

d21 ze ślepą
komorą

[2*4,49+3*2,6]*,25 m2 4.20

RAZEM 4.20
144
d.5

KNR 0-32
0626-01

Zabezpieczenie poziomych przerw roboczych w betonowaniu taśmami w stan-
dardzie typu WATERSTOP-RX 101 montowanymi przy uŜyciu kleju

m

KS1 2*[1,6+1,58] m 6.36
KS2 1,45+1,32+1,3+,65+1,34 m 6.06
d21 ze ślepą
komorą

2*[2,85+4,24]+2,85 m 17.03

RAZEM 29.45
145
d.5

KNNR 4
1427-04

Przejście przez ściany komór tulejami stalowymi "PS" przy grubości ściany 20
cm - otwór o śr. 340 mm -  dla włączenia istniejącego kanału Ks 300 mm

szt

KS1 1 szt 1.00
KS2 1 szt 1.00

RAZEM 2.00
146
d.5

KNNR 4
1427-02

Przejście przez ściany komór tulejami stalowymi "PS" przy grubości ściany 20
cm - otwór o śr. 260 mm - dla rur z PEHD Dz 225 mm, Dw 200 mm

szt

KS1 2 szt 2.00
KS2 2 szt 2.00

RAZEM 4.00
147
d.5

KNNR 4
1320-04
analogia

Osadzenie zaślepionego króćca z kołnierzem kotwiącym z PEHD Dz 563 mm,
Dw 500 mm, l=750 mm

szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

148
d.5

KNNR 4
1320-10

Kształtki polietylenowe  w standardzie typu WEHOLITE-SPIRO o śr. 1400 mm -
króćce DN 1400 mm l=1,0 m z kołnierzem kotwiącym

szt

3 szt 3.00
RAZEM 3.00

149
d.5

KNR 2-19
0119-04
analogia

Rury ochronne o śr.nom.250 mm - osadzenie rur osłonowych stalowych Dz
273x7,1 mm

m

3,3*2 m 6.60
RAZEM 6.60
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150
d.5

KNNR 4
1009-10
analogia

MontaŜ rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 225 mm
- SDR17, PN10, Dw=198 mm

m

6,6*2 m 13.20
RAZEM 13.20

151
d.5

KNNR 4
1010-10

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 225 mm

złącz.

7*2 złącz. 14.00
RAZEM 14.00

152
d.5

KNR-W 2-19
0411-01
analiza indywi-
dualna

Uszczelnienie końca rury ochronnej o śr.nominalnej do 800 mm pierścieniem sa-
mouszczelniającym - zamknięcie rur osłonowych manszetami typu N 200/250
mm

szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

153
d.5

KNR 2-02
1918-06
analiza indywi-
dualna

Betonowanie  skosów betonowych niezbrojonych z transportem betonu Ŝura-
wiem lub taczkami - kinety z B-45, z wyrobionymi wnękami zejściowymi

m3

KS1 1,4*1,38*,35 m3 0.68
KS2 [1,14*1,25+1,12*1,1+,55*1,6]*,5*,35 m3 0.62
d21 ze ślepą
komorą

2,18*2,6*1,6-3,14*,7^2*2,0 m3 5.99

RAZEM 7.29
154
d.5

KNNR 4
1423-02
analiza indywi-
dualna

Kominy włazowe z kręgów betonowych o śr.1000 mm ze zwęŜkami betonowymi
DN 1000/600 mm

m

KS1 2,46 m 2.46
KS2 2,46 m 2.46
d21 ze ślepą
komorą

,25+,62+,22 m 1.09

RAZEM 6.01
155
d.5

KNNR 4
1429-04

Osadzenie stopni płaskich lub skrzynkowych w studzienkach i komorach - stop-
nie złazowe klamrowe w powłoce z tworzywa sztucznego lub ze stali kwasood-
pornej

szt

2*8+7 szt 23.00
RAZEM 23.00

156
d.5

KNNR 4
1429-03

Osadzenie włazów Ŝeliwnych o cięŜarze powyŜej 130 kg w studzienkach i komo-
rach - włazy kl.D z wypełnieniem betonowym, H=14 cm; 2 szt. bez wentylacji, 1
szt. z wentylacją

szt

3 szt 3.00
RAZEM 3.00

157
d.5

KNNR 4
1410-02

PodłoŜa betonowe o grubości 10 cm m3

,1*3,14*[,5^2-,3^2]*3 m3 0.15
RAZEM 0.15

158
d.5

KNNR 1
0509-01
analiza indywi-
dualna

Brukowanie skarp,przekopów i nasypów bez podsypki - wykonanie bruku na
podłoŜu betonowym jw. - wokół włazów

m2

3,14*[,5^2-,3^2]*3 m2 1.51
RAZEM 1.51

159
d.5

KNNR 4
1511-01

Izolacje z materiałów rolowych powierzchni betonowych poziomych - papa ter-
mozgrzewalna SBS na włókninie poliestrowej min. 180 g/m2

m2

KS1 1,8*1,78-3,14*,62^2 m2 2.00
KS2 [1,47*1,6+1,37*1,48+,75*2,0]*,5-3,14*,62^2 m2 1.73
d21 ze ślepą
komorą

3,1*4,49 m2 13.92

RAZEM 17.65
160
d.5

KNR 2-02
1916-07
analogia

Betonowanie nadbetonu zabezpieczającego izolacje o grub.do 10 cm; B-15 m3

KS1 [1,8*1,78-3,14*,62^2]*,1 m3 0.20
KS2 [[1,47*1,6+1,37*1,48+,75*2,0]*,5-3,14*,62^2]*,1 m3 0.17
d21 ze ślepą
komorą

3,1*4,49*,1 m3 1.39

RAZEM 1.76
161
d.5

KNNR 4
1513-01

Powłoka izolacyjna pionowych powierzchni murowanych i betonowych z emulsji
lub roztworu asfaltowego (gruntowanie) - pierwsza warstwa

m2

KS1 2*[1,8+1,4+1,78+1,38]*2,49 31.67
KS2 [1,6+1,25+1,48+1,12+1,37+1,1+,75+,55+1,47+1,14]*2,49 29.46
d21 ze ślepą
komorą

[2*[2,6+2,68+2,18]+3,1]*3,56+,3*2,6+[2*[1,55+1,8]+2,6+3,1]*2,49 95.81

A  (obliczenia pomocnicze) =========
156.94

#pA*,5 m2 78.47
KS1 2*[1,8+1,78]*,25 m2 1.79
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
KS2 [1,6+1,48+1,37+,75+1,47]*,25 m2 1.67
d21 ze ślepą
komorą

[2*1,8+3,1]*,25+,3*[2*2,68+3,1*2]+,6*,3*2 m2 5.50

korekta obmia-
ru

78.47 m2 78.47

RAZEM 165.90
162
d.5

KNNR 4
1513-03

Powłoka izolacyjna pionowych powierzchni murowanych i betonowych z lepiku
asfaltowego na zimno - pierwsza warstwa

m2

#p161 m2 165.90
RAZEM 165.90

163
d.5

KNNR 4
1513-04

Powłoka izolacyjna pionowych powierzchni murowanych i betonowych z lepiku
asfaltowego na zimno - kaŜda następna warstwa

m2

#p161 m2 165.90
RAZEM 165.90

164
d.5

KNNR 4
1512-01

Powłoka izolacyjna poziomych powierzchni betonowych z emulsji lub roztworu
asfaltowego (gruntowanie) - pierwsza warstwa

m2

KS1 1,8*1,78-3,14*,62^2 m2 2.00
KS2 [1,47*1,6+1,37*1,48+,75*2,0]*,5-3,14*,62^2 m2 1.73
d21 ze ślepą
komorą

3,1*4,49 m2 13.92

RAZEM 17.65
165
d.5

KNNR 4
1512-03

Powłoka izolacyjna poziomych powierzchni betonowych z lepiku asfaltowego na
zimno - pierwsza warstwa

m2

#p164 m2 17.65
RAZEM 17.65

166
d.5

KNNR 4
1512-04

Powłoka izolacyjna poziomych powierzchni betonowych z lepiku asfaltowego na
zimno - kaŜda następna warstwa

m2

#p164 m2 17.65
RAZEM 17.65

Monta Ŝ kolektora i studzienek systemowych CPV 45230000-8, 4 5231100-6, 45231300-8, 45223800-4, 45500000-2
167
d.6

KNNR 4
1411-02

PodłoŜa pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm - z piasku dowie-
zionego z miejscowości Gruszczyn

m3

wylot-d1-d2 .15*[1.7*[65+7.0]+2.7*.9] m3 18.72
d2-d3 .15*[1.7*50+2.7*.9] m3 13.11
d3-d4 ,15*[1,7*56+2,7*,9] m3 14.64
d5-d6 ,15*[2,4*31,5+2,7*,9] m3 11.70
d6-d7 ,15*[2,4*50+2,7*,9] m3 18.36
d7-d8 ,15*[2,4*50+2,7*,9] m3 18.36
d8-d9 ,15*[2,4*57+2,7*,9] m3 20.88
d9-d10 ,15*[2,4*17,5+2,7*,9] m3 6.66
d13-d14 ,15*[2,4*23,5+2,7*,9] m3 8.82
d14-d15 ,15*[2,4*58,5+2,7*,9] m3 21.42
d15-d16 ,15*[2,4*70+2,7*,9] m3 25.56
d16-d17 ,15*[2,4*71+2,7*,9] m3 25.92
d17-d18 .15*[2.4*46,5+2.7*.9] m3 17.10
d21-d22 .15*[2.4*65+2.7*.9] m3 23.76
d22-d23 ,15*[2,4*70+2,7*,9] m3 25.56
d23-d24 ,15*[2,4*84,5] m3 30.42
d24-d25 ,15*[2,2*48] m3 15.84
d25-d26 ,15*2,2*49 m3 16.17
d26-d27 ,15*[2,2*45,0+2,7*,9] m3 15.21
d27-d28 ,15*[2,2*53] m3 17.49
d28-d29 ,15*2,2*50 m3 16.50
d29-d30 .15*[2.2*48.0+2.7*.9] m3 16.20
d31-d32 .15*[2.2*27,0+2.7*.9] m3 9.27
d32-d33 .15*[2.2*41.5+2.7*.9] m3 14.06
d33-d34 ,15*[2,2*27+2,7*,9] m3 9.27
d34-d35 ,15*[2,2*19+2,7*,9] m3 6.63
d35-d36 ,15*[2,2*14+2,7*,9] m3 4.98
d36-d37 ,15*[2,2*39,0+2,7*,9] m3 13.23
d37-d38 ,15*[2,2*63+2,7*,9] m3 21.15
d38-d39 ,15*[2,2*48+2,7*,9] m3 16.20
d39-d40'-d40 ,15*[2,2*65,0+2,7*,9] m3 21.81
d19-d20 ,15*[2,4*[39,5-1,5-2,5]+2,7*,9] m3 13.14
d40-d41 ,15*[2,2*78,0+2,7*,9] m3 26.10
d41-d42 ,15*[2,2*62,5+2,7*,9] m3 20.99
d42-d43 ,15*[2,2*14+2,7*,9] m3 4.98
d43-d44 ,15*[2,2*44+2,7*,9] m3 14.88
d44-d45 ,15*[2,2*73+2,7*,9] m3 24.45
d45-d46 ,15*[2,2*68,0+2,7*,9] m3 22.80
d46-d47 ,15*[2,2*20,5+2,7*,9] m3 7.13

RAZEM 649.47
168
d.6

KNNR 4
1307-10

Kanały z rur polietylenowych w standardzie typu WEHOLITE-SPIRO o śr. nomi-
nalnej 1400 mm

m

912,5 m 912.50
RAZEM 912.50

169
d.6

KNNR 4
1307-09

Kanały z rur polietylenowych w standardzie typu WEHOLITE-SPIRO o śr. nomi-
nalnej 1200 mm

m
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1058,5 m 1058.50

RAZEM 1058.50
170
d.6

KNNR 4
1307-06

Kanały z rur polietylenowych w standardzie typu WEHOLITE-SPIRO o śr. nomi-
nalnej 700 mm

m

201 m 201.00
RAZEM 201.00

171
d.6

KNNR 4
1320-06

Kształtki polietylenowe w standardzie typu WEHOLITE-SPIRO o śr. 700 mm -
złączki (dwukielich + 2 uszczelki)

szt

16 szt 16.00
RAZEM 16.00

172
d.6

KNNR 4
1324-09

Łączenie rur i kształtek polietylenowych typu WEHOLITE-SPIRO o śr. 1200 mm
metodą spawania ekstruzyjnego

złącz.

85 złącz. 85.00
RAZEM 85.00

173
d.6

KNNR 4
1324-10

Łączenie rur i kształtek polietylenowych typu WEHOLITE-SPIRO o śr. 1400 mm
metodą spawania ekstruzyjnego

złącz.

73 złącz. 73.00
RAZEM 73.00

174
d.6

KNNR 4
1411-04
analogia

PodłoŜa pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 25 cm - obsypka z pias-
ku dowiezionego z miejscowości Gruszczyn, zagęszczanego warstwami

m3

wylot-d1-d2 1.2*[1.7*[65+7.0]+2.7*.9] m3 149.80
d2-d3 1.2*[1.7*50+2.7*.9] m3 104.92
d3-d4 1,2*[1,7*56+2,7*,9] m3 117.16

-3,14*,395^2*201 m3 -98.47
d5-d6 1,9*[2,4*31,5+2,7*,9] m3 148.26
d6-d7 1,9*[2,4*50+2,7*,9] m3 232.62
d7-d8 1,9*[2,4*50+2,7*,9] m3 232.62
d8-d9 1,9*[2,4*57+2,7*,9] m3 264.54
d9-d10 1,9*[2,4*17,5+2,7*,9] m3 84.42
d13-d14 1,9*[2,4*23,5+2,7*,9] m3 111.78
d14-d15 1,9*[2,4*58,5+2,7*,9] m3 271.38
d15-d16 1,9*[2,4*70+2,7*,9] m3 323.82
d16-d17 1,9*[2,4*71+2,7*,9] m3 328.38
d17-d18 1.9*[2.4*46,5+2.7*.9] m3 216.66
d19-d20 1.9*[2.4*[39.5-1.5-2.5]+2.7*.9] m3 166.50
d21-d22 1,9*[2,4*65+2,7*,9] m3 301.02
d22-d23 1,9*[2,4*70+2,7*,9] m3 323.82
d23-d24 1,9*[2,4*84,5] m3 385.32

-3,14*,794^2*[912,5-46,5-56,2] m3 -1603.06
d24-d25 1,7*[2,2*48] m3 179.52
d25-d26 1,7*2,2*49 m3 183.26
d26-d27 1,7*[2,2*45,0+2,7*,9] m3 172.43
d27-d28 1,7*[2,2*53] m3 198.22
d28-d29 1,7*2,2*50 m3 187.00
d29-d30 1.7*[2.2*48.0+2.7*.9] m3 183.65
d31-d32 1.7*[2.2*27,0+2.7*.9] m3 105.11
d32-d33 1.7*[2.2*41.5+2.7*.9] m3 159.34
d33-d34 1,7*[2,2*27+2,7*,9] m3 105.11
d34-d35 1,7*[2,2*19+2,7*,9] m3 75.19
d35-d36 1,7*[2,2*14+2,7*,9] m3 56.49
d36-d37 1,7*[2,2*39,0+2,7*,9] m3 149.99
d37-d38 1,7*[2,2*63+2,7*,9] m3 239.75
d38-d39 1,7*[2,2*48+2,7*,9] m3 183.65
d39-d40'-d40 1,7*[2,2*65,0+2,7*,9] m3 247.23
d40-d41 1,7*[2,2*78,0+2,7*,9] m3 295.85
d41-d42 1,7*[2,2*62,5+2,7*,9] m3 237.88
d42-d43 1,7*[2,2*14+2,7*,9] m3 56.49
d43-d44 1,7*[2,2*44+2,7*,9] m3 168.69
d44-d45 1,7*[2,2*73+2,7*,9] m3 277.15
d45-d46 1,7*[2,2*68,0+2,7*,9] m3 258.45
d46-d47 1,7*[2,2*20,5+2,7*,9] m3 80.80

-3,14*,675^2*[1058,5-23,0*2] m3 -1448.55
RAZEM 4414.19

175
d.6wycena indy-

widualna

MontaŜ studzienek systemowych z PEHD DN 1200 mm, o śr. dł. trzonu 3,25 m,
osadzanych na rurach DN 700 mm (4 szt.), DN 1200 mm (23 szt.), DN 1400
mm (16 szt.), wraz ze stopniami złazowymi

kpl

43 kpl 43.00
RAZEM 43.00

176
d.6

KNNR 4
1412-02
analogia

Otuliny betonowe kanałów - obetonowanie stopek studzienek betonem B-15 m3

studzienki na
kanale DN
700 mm

[1,75*,7-3,14*,157^2]*,66*4 m3 3.03

studzienki na
kanale DN
1200 mm

[1,75*,7-3,14*,157^2]*1,0*23 m3 26.39
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
studzienki na
kanale DN
1400 mm

[1,75*,7-3,14*,157^2]*1,15*16 m3 21.12

RAZEM 50.54
177
d.6

KNNR 4
1423-06
analogia

MontaŜ pokryw nastudziennych o śr.1780/600 mm z pierścieniami odciąŜający-
mi i włazami Ŝeliwnymi kanałowymi wentylowanymi z wypełnieniem betonowym
i zamykanymi na klucz; D400 (42 szt.), B125 (1 szt.)

szt.

43 szt. 43.00
RAZEM 43.00

178
d.6

KNNR 4
1421-01
analogia

Płyty Ŝelbetowe przejściowe na studniach o śr.950/600 mm - pierścień betono-
wy wyrównujący 80/60 cm, H=10 cm

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

179
d.6

KNNR 4
1412-01
analogia

Otuliny betonowe kanałów - obetonowanie włazu B125 m3

3,14*,1*[,45^2-,3^2] m3 0.04
RAZEM 0.04

180
d.6

KNNR 4
1410-02

PodłoŜa betonowe o grubości 10 cm m3

,1*3,14*[,5^2-,3^2]*42 m3 2.11
RAZEM 2.11

181
d.6

KNNR 1
0509-01
analiza indywi-
dualna

Brukowanie skarp,przekopów i nasypów bez podsypki - wykonanie bruku na
podłoŜu betonowym jw. - wokół włazów przejezdnych

m2

3,14*[,5^2-,3^2]*42 m2 21.10
RAZEM 21.10

182
d.6

KNNR 4
1610-08

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 700 mm odc. -1
prób.

4 odc. -1
prób.

4.00

RAZEM 4.00
183
d.6

KNNR 4
1610-12

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 1200 mm odc. -1
prób.

24 odc. -1
prób.

24.00

RAZEM 24.00
184
d.6

KNNR 4
1610-13

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 1400 mm odc. -1
prób.

20 odc. -1
prób.

20.00

RAZEM 20.00
Studzienki Ŝelbetowe - d24, d31, d39, d47; CPV 45223500-1, 452238 00-4, 45262300-4, 45500000-2

185
d.7

KNNR 4
1410-02

PodłoŜa betonowe o grubości 10 cm - z B-10 m3

d24 2,83*2,1*,1 m3 0.59
d31 [1,7*2,59+2,31*2,58+1,71*3,4+1,86*3,0]*,5*,1 m3 1.09
d39 [1,45*3,2+,5*[3,2+2,56]*1,44]*,1 m3 0.88
d47 2,76^2*,1 m3 0.76

RAZEM 3.32
186
d.7

KNNR 4
1511-01

Izolacje z materiałów rolowych powierzchni betonowych poziomych - papa ter-
mozgrzewalna SBS na włókninie poliestrowej min. 180 g/m2

m2

d24 2,83*2,1 m2 5.94
d31 [1,7*2,59+2,31*2,58+1,71*3,4+1,86*3,0]*,5 m2 10.88
d39 1,45*3,2+,5*[3,2+2,56]*1,44 m2 8.79
d47 2,76^2 m2 7.62

RAZEM 33.23
187
d.7

KNNR 4
1407-01
analogia

Deskowanie płyt fundamentowych m2

d24 2*[2,1+2,83]*,3 m2 2.96
d31 ,3*[2,39+1,5+2,11+2,38+1,51+1,66] m2 3.47
d39 ,3*[3,0+2,77+2,36+1,55+1,35] m2 3.31
d47 4*2,56*,3 m2 3.07

RAZEM 12.81
188
d.7

KNNR 4
1407-02

Deskowanie ścian prostych o wys. do 3 m m2

d24 2*[1,8+2,53]*2*3,6 m2 62.35
d31 [2,39+1,5+2,11+2,38+1,51+1,66+1,96+1,15+1,76+1,95+1,19+1,35]*3,4 m2 71.09
d39 [3,0+2,4+2,77+2,17+2,36+1,86+1,55+1,3+1,35+,99]*2,87 m2 56.68
d47 4*[2,56+1,96]*3,25 m2 58.76

RAZEM 248.88
189
d.7

KNNR 4
1407-04

Deskowanie stropów m2

d24 1,9*2,63 m2 5.00
d31 [2,25*1,39+2,0*2,24+1,4*3,0+1,56*2,7]*,5 m2 8.01
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d39 2,8*1,23+,5*[2,8+2,19]*1,34 m2 6.79
d47 2,36^2 m2 5.57

RAZEM 25.37
190
d.7

KNNR 4
1401-02

Przygotowanie ręczne zbrojenia o śr.stali pow.8 do 14 mm - konstrukcje proste t

d24 ,8824 t 0.882
d31 1,3175+,2763 t 1.594
d39 ,9731 t 0.973
d47 ,8738 t 0.874

RAZEM 4.323
191
d.7

KNNR 4
1404-02
analogia

MontaŜ zbrojenia dna, ścian i płyt pokrywowych o śr.stali pow.8 do 14 mm t

,8745+1,3175+,9641+,8655 t 4.02
RAZEM 4.02

192
d.7

KNNR 4
1404-03
analogia

MontaŜ zbrojenia ścian płaskich o śr.stali pow.14 do 20 mm t

,008+,009+,0083 t 0.025
RAZEM 0.025

193
d.7

KNNR 4
1405-02

MontaŜ zbrojenia stropów o śr.stali pow.8 do 14 mm t

,0997+,1609 t 0.261
RAZEM 0.261

194
d.7

KNNR 4
1405-03

MontaŜ zbrojenia stropów o śr.stali pow.14 do 20 mm t

,016 t 0.016
RAZEM 0.016

195
d.7

KNNR 4
1408-05

Układanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - płyty fundamentowe - trans-
port mieszanki betonowej pojemnikiem do betonu; B-45

m3

d24 2,1*2,83*,3 m3 1.78
d31 [2,39*1,5+2,1*2,38+1,51*3,2+1,66*2,8]*,5*,3 m3 2.71
d39 [1,35*3,0+,5*[3,0+2,36]*1,42]*,3 m3 2.36
d47 2,56^2*,3 m3 1.97

RAZEM 8.82
196
d.7

KNNR 4
1408-06

Układanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - ściany proste i łukowe - trans-
port mieszanki betonowej pojemnikiem do betonu; B-45

m3

d24 2*[1,8+2,53]*2,2*,3+2*[1,7+2,43]*1,4*,2-3,14*[,7^+,6^2]*,3 m3 7.41
d31 [2,26+1,35+1,96+2,25+1,581+1,66]*2,2*,3+[1,3+2,0+2,2+1,39+1,55+2,16]*1,2*

,2-3,14*,6^2*2*,3
m3 9.17

d39 [2,7+2,47+2,21+1,55+1,2]*2,2*,3+[2,6+2,37+2,09+1,5+1,13]*,67*,2-3,14*,6^2*
2*,3

m3 7.31

d47 4*2,26*2,2*,3+4*2,16*1,05*,2 m3 7.78
RAZEM 31.67

197
d.7

KNNR 4
1408-07

Układanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - stropy - transport mieszanki
betonowej pojemnikiem do betonu; B-45

m3

d24 [1,9*2,63-3,14*,5^2]*,2 m3 0.84
d31 [[2,25*1,39+2,0*2,24+1,4*3,0+1,56*2,7]*,5-3,14*,5^2]*,2 m3 1.44
d39 [2,8*1,23+,5*[2,8+2,19]*1,34-3,14*,5^2]*,2 m3 1.20
d47 2,36^2*,2 m3 1.11

RAZEM 4.59
198
d.7

KNR 2-02
0206-06
analogia

Ściany betonowe - dod.za obramowanie otworów w ścianach i płytach stropo-
wych

m

d24 3,14*[1,582*2+1,0] m 13.07
d31 3,14*[1,582+1,356+,5+1,0] m 13.94
d39 3,14*[1,356*2+,5+1,0] m 13.23
d47 3,14*[1,356*2+1,0] m 11.66

RAZEM 51.90
199
d.7

KNNR 4
1511-01

Izolacje z materiałów rolowych powierzchni betonowych poziomych - przekład-
ka z warstwy papy między ścianami a płytą stropową

m2

d24 2*[2,43+1,7]*,2 m2 1.65
d31 [1,39+2,0+1,94+1,4+1,56+2,05]*,2 m2 2.07
d39 [2,37+2,09+1,5+1,13+2,6]*,2 m2 1.94
d47 4*2,16*,2 m2 1.73

RAZEM 7.39
200
d.7

KNR 0-32
0626-01

Zabezpieczenie poziomych przerw roboczych w betonowaniu taśmami w stan-
dardzie typu WATERSTOP-RX 101 montowanymi przy uŜyciu kleju

m

d24 2*[1,8+2,53] m 8.66
d31 1,35+1,96+2,23+1,51+1,66+2,24 m 10.95
d39 2,7+2,47+2,21+1,55+1,2 m 10.13
d47 4*2,26 m 9.04

RAZEM 38.78
201
d.7

KNNR 4
1428-01
analiza indywi-
dualna

Przejście przez ściany komór tulejami stalowymi "PS" przy grubości ściany 30
cm - otwór o śr. nominalnej 500 mm; dla włączenia istniejącego kanału kd 500
mm

szt

d24 1 szt 1.00

- 19 -



Kolektor_Swarzędz_przedmiar KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
d31 1 szt 1.00

RAZEM 2.00
202
d.7

KNNR 4
1428-01
analiza indywi-
dualna

Przejście przez ściany komór tulejami stalowymi "PS" przy grubości ściany 30
cm - otwór o śr. nominalnej 800 mm; dla włączenia istniejącego kanału kd 800
mm

szt

d39 1 szt 1.00
RAZEM 1.00

203
d.7

KNNR 4
1428-04
analiza indywi-
dualna

Przejście przez ściany komór tulejami stalowymi "PS" przy grubości ściany 30
cm - otwór o śr. nominalnej 1200 mm; dla włączenia istniejącego kanału kd
1200 mm

szt

d47 1 szt 1.00
RAZEM 1.00

204
d.7

KNNR 4
1427-02
analogia

Przejście przez ściany komór tulejami stalowymi "PS" przy grubości ściany 20
cm - otwór o śr. 260 mm - osadzenie przejścia szczelnego np. NP typu WGC
dla istniejącego kanału kd 200 PCV

szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

205
d.7

KNNR 4
1321-03
analogia

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200
mm - osadzenie w przejściu szczelnym jw. króćca do podłączenia kanalizacji de-
szczowej kd200 PCV

szt

d39 1 szt 1.00
RAZEM 1.00

206
d.7

KNNR 4
1320-10

Kształtki polietylenowe w standardzie typu WEHOLITE-SPIRO o śr. 1400 mm -
króćce DN 1400 mm l=1,0 m z kołnierzem kotwiącym

szt

d24 1 szt 1.00
RAZEM 1.00

207
d.7

KNNR 4
1320-09

Kształtki polietylenowe w standardzie typu WEHOLITE-SPIRO o śr. 1200 mm -
króćce DN 1200 mm l=1,0 m z kołnierzem kotwiącym

szt

d24 1 szt 1.00
d31 2 szt 2.00
d39 2 szt 2.00
d47 1 szt 1.00

RAZEM 6.00
208
d.7

KNR 2-02
1918-06
analiza indywi-
dualna

Betonowanie  skosów betonowych niezbrojonych z transportem betonu Ŝura-
wiem lub taczkami - kinety z B-45, z wyrobionymi wnękami zejściowymi

m3

d24 2,23*1,5*1,6-3,14*,65^2*1,5 m3 3.36
d31 [1,15*1,96+1,76*1,94+1,19*2,65+1,35*2,3]*,5*1,36-3,14*,6^2*2,6 m3 5.17
d39 [2,4*,99+,5*[2,4+1,86]*1,42]*1,36-3,14*,6^2*2,17 m3 4.89
d47 1,96^2*1,36-3,14*,6^2*1,5 m3 3.53

RAZEM 16.95
209
d.7

KNNR 4
1423-02
analiza indywi-
dualna

Kominy włazowe z kręgów betonowych o śr.1000 mm ze zwęŜkami betonowymi
DN 1000/600 mm:
- krąg betonowy DN 1000 mm, H=0,5 m - 2 szt.
- zwęŜka DN 1000/600 mm, H=62 cm - 3 szt.
- zwęŜka DN 1000/600 mm, H=32 cm - 1 szt.
- pierścień dystansowy betonowy DN 

m

d24 ,62+,1 m 0.72
d31 1,0+,62+,1 m 1.72
d39 ,32 m 0.32
d47 ,62+,1 m 0.72

RAZEM 3.48
210
d.7

KNNR 4
1429-04

Osadzenie stopni płaskich lub skrzynkowych w studzienkach i komorach - stop-
nie złazowe klamrowe w powłoce z tworzywa sztucznego lub ze stali kwasood-
pornej

szt

7+7+5+6 szt 25.00
RAZEM 25.00

211
d.7

KNNR 4
1429-03

Osadzenie włazów Ŝeliwnych o cięŜarze powyŜej 130 kg w studzienkach i komo-
rach - włazy kl.D z wypełnieniem betonowym i z wentylacją, H=14 cm

szt

3 szt 3.00
RAZEM 3.00

212
d.7

KNNR 4
1429-02

Osadzenie włazów Ŝeliwnych o cięŜarze 60-130 kg w studzienkach i komorach -
właz kl.B z wypełnieniem betonowym i wentylacją, H=16,8 cm

szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

213
d.7

KNNR 4
1410-02

PodłoŜa betonowe o grubości 10 cm m3

,1*3,14*[,5^2-,3^2]*3 m3 0.15
RAZEM 0.15

214
d.7

KNNR 1
0509-01
analiza indywi-
dualna

Brukowanie skarp,przekopów i nasypów bez podsypki - wykonanie bruku na
podłoŜu betonowym jw. - wokół włazów

m2

3,14*[,5^2-,3^2]*3 m2 1.51
RAZEM 1.51
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215
d.7

KNNR 4
1412-01
analogia

Otuliny betonowe kanałów - beton w pachwinach kanałów - obetonowanie wła-
zu betonem B-20

m3

d47 3,14*[,45^2-,3^3]*,15 m3 0.08
RAZEM 0.08

216
d.7

KNNR 4
1511-01

Izolacje z materiałów rolowych powierzchni betonowych poziomych -  - papa ter-
mozgrzewalna SBS na włókninie poliestrowej min. 180 g/m2

m2

d24 2,63*1,9-3,14*,62^2 m2 3.79
d31 [2,25*1,39+2,0*2,24+1,4*3,0+1,56*2,7]*,5-3,14*,62^2 m2 6.80
d39 2,8*1,23+,5*[2,8+2,19]*1,34-3,14*,62^2 m2 5.58
d47 2,36^2-3,14*,5^2 m2 4.78

RAZEM 20.95
217
d.7

KNR 2-02
1916-07
analogia

Betonowanie nadbetonu zabezpieczającego izolacje o grub.do 10 cm; B-15 m3

d24 [2,63*1,9-3,14*,62^2]*,1 m3 0.38
d31 [[2,25*1,39+2,0*2,24+1,4*3,0+1,56*2,7]*,5-3,14*,62^2]*,1 m3 0.68
d39 [2,8*1,23+,5*[2,8+2,19]*1,34-3,14*,62^2]*,1 m3 0.56
d47 [2,36^2-3,14*,5^2]*,1 m3 0.48

RAZEM 2.10
218
d.7

KNNR 4
1513-01

Powłoka izolacyjna pionowych powierzchni murowanych i betonowych z emulsji
lub roztworu asfaltowego (gruntowanie) - pierwsza warstwa

m2

d24 2*[1,8+2,53]*2*3,6 62.35
d31 [2,39+1,5+2,11+2,38+1,51+1,66+1,96+1,15+1,76+1,95+1,19+1,35]*3,4 71.09
d39 [3,0+2,4+2,77+2,17+2,36+1,86+1,55+1,3+1,35+,99]*2,87 56.68
d47 4*[2,56+1,96]*3,25 58.76

A  (obliczenia pomocnicze) =========
248.88

#pA*,5 m2 124.44
d24 2*[2,1+2,83]*,3 m2 2.96
d31 ,3*[2,39+1,5+2,11+2,38+1,51+1,66] m2 3.47
d39 ,3*[3,0+2,77+2,36+1,55+1,35] m2 3.31
d47 4*2,56*,3 m2 3.07
korekta obmia-
ru

124.44 m2 124.44

RAZEM 261.69
219
d.7

KNNR 4
1513-03

Powłoka izolacyjna pionowych powierzchni murowanych i betonowych z lepiku
asfaltowego na zimno - pierwsza warstwa

m2

#p218 m2 261.69
RAZEM 261.69

220
d.7

KNNR 4
1513-04

Powłoka izolacyjna pionowych powierzchni murowanych i betonowych z lepiku
asfaltowego na zimno - kaŜda następna warstwa

m2

#p218 m2 261.69
RAZEM 261.69

221
d.7

KNNR 4
1512-01

Powłoka izolacyjna poziomych powierzchni betonowych z emulsji lub roztworu
asfaltowego (gruntowanie) - pierwsza warstwa

m2

d24 2,63*1,9-3,14*,62^2 m2 3.79
d31 [2,25*1,39+2,0*2,24+1,4*3,0+1,56*2,7]*,5-3,14*,62^2 m2 6.80
d39 2,8*1,23+,5*[2,8+2,19]*1,34-3,14*,62^2 m2 5.58
d47 2,36^2-3,14*,5^2 m2 4.78

RAZEM 20.95
222
d.7

KNNR 4
1512-03

Powłoka izolacyjna poziomych powierzchni betonowych z lepiku asfaltowego na
zimno - pierwsza warstwa

m2

#p221 m2 20.95
RAZEM 20.95

223
d.7

KNNR 4
1512-04

Powłoka izolacyjna poziomych powierzchni betonowych z lepiku asfaltowego na
zimno - kaŜda następna warstwa

m2

#p221 m2 20.95
RAZEM 20.95

Urządzenia do oczyszczania - osadniki wirowe dwukomorow e i separatory lamelowe, komory KP i KR; CPV 45223500- 1,
45223800-4, 45262300-4, 45500000-2, 45223100-7, 45223210-1, 45500000-2

224
d.8

KNNR 4
1410-02

PodłoŜa betonowe o grubości 10 cm - z B-10 m3

KP ,1*[[3,0+2*,13+2*,1]*[4,1+,2]+2*,5*[4,1+,2]*[1,0+,1]] m3 1.96
KR ,1*[7,05+2,98+2*,1+,4]*,5*[,98+,25+,2]+,1*[7,05+2,98+2*,15+,4]*,5*[2,94+,25+

,2]
m3 2.58

RAZEM 4.54
225
d.8

KNNR 4
1410-03

PodłoŜa betonowe o grubości 15 cm - z B-10 m3

osadniki 3,14*[3,35^2+1,75^2]*,15*2 m3 13.46
separatory 3,14*1,75^2*,15*2 m3 2.88

RAZEM 16.34
226
d.8

KNNR 4
1511-01

Izolacje z materiałów rolowych powierzchni betonowych poziomych - papa ter-
mozgrzewalna SBS na włókninie poliestrowej min. 180 g/m2

m2

KP [3,0+2*,13+2*,1]*[4,1+,2]+2*,5*[4,1+,2]*[1,0+,1] m2 19.61
KR [7,05+2,98+2*,1+,4]*,5*[,98+,25+,2]+[7,05+2,98+2*,15+,4]*,5*[2,94+,25+,2] m2 25.79
osadniki 3,14*[3,35^2+1,75^2]*2 m2 89.71
separatory 3,14*1,75^2*2 m2 19.23
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RAZEM 154.34

227
d.8

KNNR 4
1407-01
analogia

Deskowanie płyt fundamentowych m2

KP ,3*[[2,26+3,0+1,99]*2+,15*6*2] m2 4.89
KR [[2,98+1,96+3,4]*2+4*,1+2*,15+4*,25+2*,2]*,3 m2 5.63

RAZEM 10.52
228
d.8

KNNR 4
1407-02

Deskowanie ścian prostych o wys. do 3 m m2

KP 3,21*[2*[2,26+3,0+1,99]*2+,15*6*6] m2 110.42
KR 3,48*[2*[2,98+1,96+3,4]*2+4*,1+2*,15+4*,25+2*,2] m2 123.40

RAZEM 233.82
229
d.8

KNNR 4
1407-04

Deskowanie stropów m2

KP [4,1*1,64+,5*1,3*4,1]*2 m2 18.78
KR [4,42*1,62+,5*4,42*1,9]*2 m2 22.72

RAZEM 41.50
230
d.8

KNNR 4
1401-02
analogia

Przygotowanie ręczne zbrojenia o śr.stali pow.8 do 20 mm - konstrukcje proste t

KP 2,614+[,0896+,1807+,0158]*2 t 3.186
KR 2,4167+[,155+,205+,0142]*2 t 3.165

RAZEM 6.351
231
d.8

KNNR 4
1404-02

MontaŜ zbrojenia dna i ścian o śr.stali pow.8 do 14 mm t

KP 2,614 t 2.61
KR 2,4167 t 2.42

RAZEM 5.03
232
d.8

KNNR 4
1405-02

MontaŜ zbrojenia stropów o śr.stali pow.8 do 14 mm t

KP 2*[,0896+,1807] t 0.541
KR 2*[,155+,205] t 0.720

RAZEM 1.261
233
d.8

KNNR 4
1405-03

MontaŜ zbrojenia stropów o śr.stali pow.14 do 20 mm t

KP ,0158*2 t 0.032
KR ,0142*2 t 0.028

RAZEM 0.060
234
d.8

KNNR 4
1408-05

Układanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - płyty fundamentowe - trans-
port mieszanki betonowej pojemnikiem do betonu; B-45

m3

KP [[3,0+2*,13]*4,1+2*,5*4,1*1,0]*,3 m3 5.24
KR ,3*[[7,05+2,98+2*,1]*,5*[,98+,25]+[7,05+2,98+2*,15]*,5*[2,94+,25]] m3 6.83

RAZEM 12.07
235
d.8

KNNR 4
1408-06

Układanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - ściany proste i łukowe - trans-
port mieszanki betonowej pojemnikiem do betonu; B-45

m3

KP 3,21*[2*[2,26+3,0+1,99]*2+,15*6*2]*,5*,25 m3 12.36
KR 3,48*[2*[2,98+1,96+3,4]*2+4*,1+2*,15+4*,25+2*,2]*,5*,25 m3 15.43

RAZEM 27.79
236
d.8

KNNR 4
1408-07

Układanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - stropy - transport mieszanki
betonowej pojemnikiem do betonu; B-45

m3

KP [4,1*1,64+,5*1,3*4,1]*2*,2-2*3,14*,62^2*,2 m3 3.27
KR [4,42*1,62+,5*4,42*1,9]*2*,2-2*3,14*,62^2*,2 m3 4.06

RAZEM 7.33
237
d.8

KNR 2-02
0206-06
analogia

Ściany betonowe - dod.za obramowanie otworów w ścianach i płytach stropo-
wych

m

KP 4+2 m 6.00
KR 4+2 m 6.00

RAZEM 12.00
238
d.8

KNNR 4
1511-01

Izolacje z materiałów rolowych powierzchni betonowych poziomych - przekład-
ka z warstwy papy między ścianami a płytą stropową

m2

KP ,25*[3,26+2,28+2,57+3,29+2,6+2,3]+4,0*,3 m2 5.28
KR [2*[2,27+3,79]+3,12+3,26]*,25+,3*4,32 m2 5.92

RAZEM 11.20
239
d.8

KNR 0-32
0626-01

Zabezpieczenie poziomych przerw roboczych w betonowaniu taśmami w stan-
dardzie typu WATERSTOP-RX 101 montowanymi przy uŜyciu kleju

m

KP 2*[3,15+1,99+,15+2,26+,15] m 15.40
KR 2*[3,79+1,96]+3,26+3,12 m 17.88

RAZEM 33.28
240
d.8

KNNR 4
1320-10

Kształtki polietylenowe w standardzie typu WEHOLITE-SPIRO o śr. 1400 mm -
króćce DN 1400 mm l=1,0 m z kołnierzem kotwiącym

szt

KP 2 szt 2.00
KR 2 szt 2.00

RAZEM 4.00
241
d.8

KNNR 4
1320-09

Kształtki polietylenowe w standardzie typu WEHOLITE-SPIRO o śr. 1200 mm -
króćce DN 1200 mm l=1,0 m z kołnierzem kotwiącym

szt

KP 2 szt 2.00
KR 2 szt 2.00
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RAZEM 4.00

242
d.8

KNR 2-02
1918-06
analiza indywi-
dualna

Betonowanie  skosów betonowych niezbrojonych z transportem betonu Ŝura-
wiem lub taczkami - kinety z B-45, z wyrobionymi wnękami zejściowymi

m3

KP 1,5*[2*,5*[5,26+3,0]*1,64]-3,14*[,7^2*3,6+,6^2*1,5*2] m3 11.39
KR [[2,98*3,92+2*,5*3,92*1,2]-3,14*1,25^2*,5-,2*2,5]*1,5+[3,14*1,0^2*,5+,2*2,0]*,2-

3,14*[,7^2*3,9+,6^2*1,5*2]
m3 11.15

RAZEM 22.54
243
d.8

KNNR 4
1430-01

Wykonanie róŜnych elementów drobnowymiarowych o objętości do 1.5 m3 -
przelew w KR; B-45

m3

[3,14*1,15*2+,2*2]*,3*,7 m3 1.60
RAZEM 1.60

244
d.8

KNNR 4
1423-02
analiza indywi-
dualna

Kominy włazowe z kręgów betonowych o śr.1000 mm ze zwęŜkami betonowymi
DN 1000/600 mm:
- krąg betonowy DN 1000 mm, H=1,0 m - 4 szt.
- krąg betonowy DN 1000 mm, H=0,5 m - 4 szt.
- zwęŜka DN 1000/600 mm, H=62 cm - 4 szt.
- pierścień dystansowy betonowy 

m

KP 1,5+,62+,1 m 2.22
KR 1,5+,62+,1 m 2.22

RAZEM 4.44
245
d.8

KNNR 4
1429-04

Osadzenie stopni płaskich lub skrzynkowych w studzienkach i komorach - stop-
nie złazowe klamrowe w powłoce z tworzywa sztucznego lub ze stali kwasood-
pornej

szt

7*2*2 szt 28.00
RAZEM 28.00

246
d.8wycena indy-

widualna

Dostawa i montaŜ osadników wirowych dwukomorowych w standardzie typu
V2B1-60, wraz z podłączeniem kanałów

kpl

2 kpl 2.00
RAZEM 2.00

247
d.8wycena indy-

widualna

Dostawa i montaŜ separatorów lamelowych w standardzie typu PSW Lamela
160/1600, wraz z podłączeniem kanałów

kpl

2 kpl 2.00
RAZEM 2.00

248
d.8

KNNR 4
1429-03

Osadzenie włazów Ŝeliwnych o cięŜarze powyŜej 130 kg w studzienkach i komo-
rach - włazy kl.D z wypełnieniem betonowym, wentylacją, zamykany na klucz,
H=14 cm

szt

KP 2 szt 2.00
KR 2

RAZEM 2.00
249
d.8

KNNR 4
1429-02

Osadzenie włazów Ŝeliwnych o cięŜarze 60-130 kg w studzienkach i komorach -
włazy kl.B z wypełnieniem betonowym i wentylacją, zamykany na klucz, H=min.
14 cm, montowane na kominach osadników i w płytach pokrywowych separato-
rów

szt

16 szt 16.00
RAZEM 16.00

250
d.8

KNNR 4
1410-02

PodłoŜa betonowe o grubości 10 cm m3

3,14*[1,0^2-,6^2]*,1*2*2 m3 0.80
RAZEM 0.80

251
d.8

KNNR 1
0509-01
analiza indywi-
dualna

Brukowanie skarp,przekopów i nasypów bez podsypki - wykonanie bruku na
podłoŜu betonowym jw. - wokół włazów

m2

3,14*[1,0^2-,6^2]*2*2 m2 8.04
RAZEM 8.04

252
d.8

KNNR 4
1412-01
analogia

Otuliny betonowe kanałów - beton w pachwinach kanałów - obetonowanie wła-
zów betonem B-20

m3

3,14*[1,0*3*,2*,15+,7*3*,1*,1]*2 m3 0.70
RAZEM 0.70

253
d.8

KNNR 4
1511-01

Izolacje z materiałów rolowych powierzchni betonowych poziomych - papa ter-
mozgrzewalna SBS na włókninie poliestrowej min. 180 g/m2

m2

KP [4,1*1,64+,5*1,3*4,1]*2-2*3,14*,62^2 m2 16.36
KR [4,42*1,62+,5*4,42*1,9]*2-2*3,14*,62^2 m2 20.30

RAZEM 36.66
254
d.8

KNR 2-02
1916-07
analogia

Betonowanie nadbetonu zabezpieczającego izolacje o grub.do 10 cm; B-15 m3

KP [[4,1*1,64+,5*1,3*4,1]*2-2*3,14*,62^2]*,1 m3 1.64
KR [[4,42*1,62+,5*4,42*1,9]*2-2*3,14*,62^2]*,1 m3 2.03

RAZEM 3.67
255
d.8

KNNR 2
0113-02
analogia

MontaŜ podciągów stalowych z HEB 260 L=4,0 m i L=4,32 m, zabezpieczonych
antykorozyjnie

t
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KP ,372 t 0.372
KP ,4018 t 0.402

RAZEM 0.774
256
d.8

KNNR 10
2001-01
analogia

MontaŜ ram zastawek z [80 mm - w komorach KP i KR t

,1316*1,02*1,018 t 0.137
RAZEM 0.137

257
d.8wycena indy-

widualna

Dopłata za materiał jw. t

#p256 t 0.137
RAZEM 0.137

258
d.8

KNNR 10
0304-04
analogia

Zastawki drewniane z desek 60x350 mm m2

1,32*1,3*4*2 m2 13.73
RAZEM 13.73

259
d.8

KNNR 4
1513-01

Powłoka izolacyjna pionowych powierzchni murowanych i betonowych z emulsji
lub roztworu asfaltowego (gruntowanie) - pierwsza warstwa

m2

KP 3,21*[2*[2,26+3,0+1,99]*2+,15*6*6] 110.42
KR 3,48*[2*[2,98+1,96+3,4]*2+4*,1+2*,15+4*,25+2*,2] 123.40

A  (obliczenia pomocnicze) =========
233.82

#pA*,5 m2 116.91
KP ,3*[[2,26+3,0+1,99]*2+,15*6*2] m2 4.89
KR [[2,98+1,96+3,4]*2+4*,1+2*,15+4*,25+2*,2]*,3 m2 5.63
korekta obmia-
ru

116.91 m2 116.91

RAZEM 244.34
260
d.8

KNNR 4
1513-03

Powłoka izolacyjna pionowych powierzchni murowanych i betonowych z lepiku
asfaltowego na zimno - pierwsza warstwa

m2

#p259 m2 244.34
RAZEM 244.34

261
d.8

KNNR 4
1513-04

Powłoka izolacyjna pionowych powierzchni murowanych i betonowych z lepiku
asfaltowego na zimno - kaŜda następna warstwa

m2

#p259 m2 244.34
RAZEM 244.34

262
d.8

KNNR 4
1512-01

Powłoka izolacyjna poziomych powierzchni betonowych z emulsji lub roztworu
asfaltowego (gruntowanie) - pierwsza warstwa

m2

KP [4,1*1,64+,5*1,3*4,1]*2 m2 18.78
KR [4,42*1,62+,5*4,42*1,9]*2 m2 22.72

RAZEM 41.50
263
d.8

KNNR 4
1512-03

Powłoka izolacyjna poziomych powierzchni betonowych z lepiku asfaltowego na
zimno - pierwsza warstwa

m2

#p262 m2 41.50
RAZEM 41.50

264
d.8

KNNR 4
1512-04

Powłoka izolacyjna poziomych powierzchni betonowych z lepiku asfaltowego na
zimno - kaŜda następna warstwa

m2

#p262 m2 41.50
RAZEM 41.50

Zbiornik retencyjny CPV 45247270-3, 45112000-5, 45111 000-8, 45223000-6, 45262000-1, 45500000-2
Roboty ziemne CPV 45112000-5, 45111200-0, 45112700-2

265
d.9.1

KNR 2-01
0122-01

Pomiary przy wykopach w terenie równinnym i nizinnym m3

11092.32 <6070+6.4*4.05*3.42*.5+50+68+#p266*.3+3600> m3 11092.32
RAZEM 11092.32

266
d.9.1

KNNR 1
0113-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą
spycharek

m2

zbiornika rete-
ncyjnego

4200 m2 4200.00

RAZEM 4200.00
267

d.9.1
KNNR 1
0113-02

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek
za dalsze 5 cm ponad 15 cm

m2

#p266 m2 4200.00
RAZEM 4200.00

268
d.9.1

KNNR 1
0205-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyŜki 0.60 m3 w
gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowyład. - wywóz humusu na odkład

m3

#p266*,3 m3 1260.00
RAZEM 1260.00

269
d.9.1

KNNR 1
0208-02

Dodatek za kaŜdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczy-
mi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)

m3

#p266*,3 m3 1260.00
RAZEM 1260.00
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270

d.9.1
KNNR 1
0202-09

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyŜki 1.20 m3 w
gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. - wykop pod zbiornik
retencyjny i kanał centralny wraz z uwzględnieniem robót związanych z kształto-
waniem terenu na przyległ

m3

[6070+6.4*4.05*3.42*.5+50+68-860]*.85+3600 m3 8166.47
RAZEM 8166.47

271
d.9.1

KNNR 1
0301-01

Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt kat.
I-II)

m3

#p270/.85*.15 m3 1441.14
RAZEM 1441.14

272
d.9.1

KNNR 1
0210-04

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 4.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębierny-
mi o poj.łyŜki 1.20 - 2.50 m3 w gr.kat. I-II

m3

860 m3 860.00
RAZEM 860.00

273
d.9.1

KNNR 1
0208-02

Dodatek za kaŜdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczy-
mi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - wywóz na odkład urob-
ku z wykopów mechanicznych

m3

#p270 m3 8166.47
RAZEM 8166.47

274
d.9.1

KNNR 1
0208-02

Dodatek za kaŜdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczy-
mi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - wywóz na odkład urob-
ku z wykopów ręcznych

m3

#p271 m3 1441.14
RAZEM 1441.14

275
d.9.1

KNNR 1
0320-04

Ręczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli inŜynieryjnych przy wys. zasy-
pania do 4 m wraz z dostarczeniem ziemi; zagęszczanie mechaniczne, grunt
kat.I-II - zasypka wykopu pod wylot

m3

6,4*4,05*3,42*,5-1,92*4,9*4,05*,5 m3 25.27
RAZEM 25.27

276
d.9.1

KNNR 1
0205-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyŜki 0.60 m3 w
gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowyład. - przywóz z odkładu gruntu do zasypki

m3

#p275 m3 25.27
RAZEM 25.27

277
d.9.1

KNNR 1
0208-02

Dodatek za kaŜdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczy-
mi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)

m3

#p276 m3 25.27
RAZEM 25.27

Prace w czaszy zbiornika CPV 45247270-3, 45111230-9, 4 5112700-2, 45112310-1, 45223100-7
278

d.9.2
KNR 2-01
0123-02
analogia

Przygotowanie podłoŜa pod nasypy przez ręczne zrowkowanie powierzchni w
gruncie kat.I-III - spulchnienie pow. dna i skarp zbiornika

m2

21,6*52,35+sqrt([67,6*,5*[5,5+6,55]*2+21,6*[5,5+6,55+1,58+2,04+,8]]^2+1,3^2) m2 2301.09
RAZEM 2301.09

279
d.9.2

KNNR 6
0103-01
analogia

Profilowanie i zagęszczanie podłoŜa wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - zagęszczenie pow. jw.

m2

#p278 m2 2301.09
RAZEM 2301.09

280
d.9.2

KNNR 1
0407-01

Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie
kat.I-II - formowanie i zagęszczenie części skarp i terenu pod plac manewrowy (
Is=1,0)

m3

860 m3 860.00
RAZEM 860.00

281
d.9.2

KNNR 11
0701-03
analogia

Uszczelnianie czaszy i skarp składowiska wykonywane mechanicznie - warstwa
ochronna z piasku - podsypka gr. 10 cm z piasku

m3

240 m3 240.00
RAZEM 240.00

282
d.9.2

KNNR 11
0701-04
analogia

Uszczelnianie czaszy i skarp składowiska folią z PE, PCW łączoną przez zgrze-
wanie - uszczelnienie powierzchni zbiornika geomembraną HDPE gr. 1 mm

m2

2600 m2 2600.00
RAZEM 2600.00

283
d.9.2

KNNR 11
0705-03
analogia

Warstwa ochronna gr. 10-60 cm z piasku m3

910 m3 910.00
RAZEM 910.00

284
d.9.2

KNNR 1
0408-03
analogia

Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego kat.I-II zagęszczarkami - zagęszcza-
nie warstwy jw.

m3

#p283 m3 910.00
RAZEM 910.00

285
d.9.2

KNNR 11
0705-03
analogia

Podsypka Ŝwirowa gr. 10-15 cm m3

240 m3 240.00
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RAZEM 240.00

286
d.9.2

KNNR 10
0407-01

Wykonanie ubezpieczenia płytami aŜurowymi np. typu "Krata" mała 90x60x10
cm

m2

1050+650 m2 1700.00
RAZEM 1700.00

287
d.9.2wycena indy-

widualna

Wypełnienie Ŝwirem powierzchni w kratach m2

#p286 m2 1700.00
RAZEM 1700.00

288
d.9.2

KNNR 1
0507-01

Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm; humus z
odkładu

m2

650 m2 650.00
RAZEM 650.00

289
d.9.2

KNNR 1
0507-02

Humusowanie skarp z obsianiem,dodatek za kaŜdy dalszy 1 cm humusu. m2

#p288 m2 650.00
RAZEM 650.00

290
d.9.2

KNNR 1
0205-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyŜki 0.60 m3 w
gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowyład. - przywóz humusu z odkładu

m3

#p288*,15 m3 97.50
RAZEM 97.50

291
d.9.2

KNNR 1
0208-01

Dodatek za kaŜdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczy-
mi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV)

m3

#p290 m3 97.50
RAZEM 97.50

292
d.9.2

KNNR 1
0509-01

Brukowanie skarp,przekopów i nasypów bez podsypki - Umocnienie brukiem z
kamienia łamanego dna i skarp kanału centralnego; gr. 25 cm

m2

100 m2 100.00
RAZEM 100.00

293
d.9.2

KNNR 10
0412-03
analogia

Wykonanie spoinowania bruków kamiennych o grub. 25 cm m2

#p292 m2 100.00
RAZEM 100.00

294
d.9.2

KNNR 2
1301-04
analogia

Balustrady wielkomodułowe h=1,1 m, typ 6, poręcz i słupki z rury fi 42 mm, tralki
z rury fi 16 mm; ze stali cynkowanej ogniowo

m

62,0+2*1,5 m 65.00
RAZEM 65.00

Wlot do zbiornika CPV 45262300-4
295

d.9.3
KNNR 4
1411-01

PodłoŜa pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm - podsypka Ŝwi-
rowa

m3

[6,11*3,4+5,8*3,5+3,15*2,11]*,1 m3 4.77
RAZEM 4.77

296
d.9.3

KNNR 10
0203-01

PodłoŜe betonowe pod konstrukcje z B-10 m3

#p295 m3 4.77
RAZEM 4.77

297
d.9.3

KNNR 4
1410-05

Umocnienie skarp przy wlocie kanału do zbiornika, z betonu B-45 m3

58,0*,25 m3 14.50
RAZEM 14.50

298
d.9.3

KNNR 10
0205-02

Zbrojenie konstr.betonowych o śr. 10 - 14 mm stal A-III (wsp. do R,S - 1,2) -
zbrojenie wlotu do zbiornika siatką z prętów fi 10 mm o oczkach 15x15 cm

kg
zbroj.

480 kg
zbroj.

480.00

RAZEM 480.00
Konstrukcja wylotu ze zbiornika CPV 45262300-4, 45223 800-4

299
d.9.4

KNNR 10
0203-01

PodłoŜe betonowe pod konstrukcje z B-10 m3

2,02*5,1*,1 m3 1.03
RAZEM 1.03

300
d.9.4

KNNR 4
1511-01

Izolacje z materiałów rolowych powierzchni betonowych poziomych - papa ter-
mozgrzewalna SBS na włókninie poliestrowej min. 180 g/m2

m2

2,02*5,1 m2 10.30
RAZEM 10.30

301
d.9.4

KNNR 10
0201-04

Budowle betonowe i Ŝelbetowe o obj. 1.01 - 10.0 m3 - elementy Ŝelbetowe; kon-
strukcja wylotu z betonu B-45

m3

miesz.
4,9*1,92*,3+1,92*3,95*,3+2*[4,6*,15+,5*2,35*[4,6+2,2]+,5*2,2*1,15]*,2+,3*,45*
1,92

m3

miesz.
9.33

RAZEM 9.33
302

d.9.4
KNNR 10
0205-02

Zbrojenie konstr.betonowych o śr. 10 - 14 mm stal A-II (wsp. do R,S - 1,2) -
zbrojenie wylotu ze zbiornika

kg
zbroj.

822,5 kg
zbroj.

822.50

RAZEM 822.50
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303

d.9.4
KNNR 4
1513-01

Powłoka izolacyjna pionowych powierzchni murowanych i betonowych z emulsji
lub roztworu asfaltowego (gruntowanie) - pierwsza warstwa

m2

3,95*1,92+2*[,45*4,9+,5*[4,9+2,2]*2,35+,5*2,2*1,15]+2*,3*,45+1,92*,75 m2 32.92
RAZEM 32.92

304
d.9.4

KNNR 4
1513-03

Powłoka izolacyjna pionowych powierzchni murowanych i betonowych z lepiku
asfaltowego na zimno - pierwsza warstwa

m2

#p303 m2 32.92
RAZEM 32.92

305
d.9.4

KNNR 4
1513-04

Powłoka izolacyjna pionowych powierzchni murowanych i betonowych z lepiku
asfaltowego na zimno - kaŜda następna warstwa

m2

#p303 m2 32.92
RAZEM 32.92

306
d.9.4

KNNR 10
2004-03
analogia

Dostawa i montaŜ regulatora przepływu w standardzie typu Steinhardt HydroSli-
de, DR 700/690 VN, ze stali nierdzewnej AISI 304, wraz z płytą montaŜową

t

0,55 t 0.55
RAZEM 0.55

Schody terenowe - 2 kpl.; CPV 45262300-4, 45223800-4
307

d.9.5
KNNR 4
1411-01

PodłoŜa pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm - piasek m3

[7,2+1,5+,2]*1,2*,1*2 m3 2.14
RAZEM 2.14

308
d.9.5

KNNR 10
0203-01

PodłoŜe betonowe pod konstrukcje z B-10 m3

[7,2+1,5+,2]*1,2*,08*2 m3 1.71
RAZEM 1.71

309
d.9.5

KNNR 10
0203-08

śelbetowe schody skarpowe; B-20 m3

[,24*,55*1,0+[7,2+1,5]*1,0*,12+20*,15*,3*,5*1,0+,5*[,17+,22]*1,35*1,0+,15*,3*
1,0]*2

m3 3.87

RAZEM 3.87
310

d.9.5
KNNR 10
0205-01

Zbrojenie konstr.betonowych o śr. do 8 mm - zbrojenie schodów siatką z prętów
fi 8 mm o oczkach 15x15 cm, stal A-III (wsp. do R,S - 1,2)

kg
zbroj.

86,9 kg
zbroj.

86.90

RAZEM 86.90
311

d.9.5
KNNR 2
1301-04
analogia

Balustrady wielkomodułowe h=1,1 m ze stali cynkowanej ogniowo m

9,0*2 m 18.00
RAZEM 18.00

Wylot do rzeki CPV 45232424-0, 45111230-9, 45111240-2 , 45112700-2, 45112310-1, 45243600-8, 45223100-7, 45223800-4,
45500000-2

312
d.10

KNR 2-01
0125-02

Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z da-
rnią z przerzutem

m2

6,0*4,0+15,0*3,0+4,9*15,0 m2 142.50
RAZEM 142.50

313
d.10

KNR 2-01
0125-06

Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z darnią z przerzutem -
dodatek za kaŜde dalsze 5 cm grubości

m2

#p312 m2 142.50
RAZEM 142.50

314
d.10

KNNR 1
0205-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyŜki 0.60 m3 w
gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowyład. - wywóz humusu na odkład

m3

#p312*,3 m3 42.75
RAZEM 42.75

315
d.10

KNNR 1
0208-01

Dodatek za kaŜdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczy-
mi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV)

m3

#p314 m3 42.75
RAZEM 42.75

316
d.10

Kalk. indyw.
wg WACE-
TOB zesz. 5/
98 str. 27 kol.
01, 02
analiza indywi-
dualna

Wbijanie ścianek stalowych szczelnych typu G-61 i G-62 z lądu, pomostu lub ru-
sztowań wibromłotem w grunt kat. II na gł. do 5 m; ujęto materiał z uwzględnie-
niem odzysku

m

5+4,5+13,0+8,5 m 31.00
RAZEM 31.00

317
d.10

KNR 2-14
0306-03
analiza indywi-
dualna

Wykonanie pali naroŜnikowych z elementów typu larsen profil III m

3*5,0 m 15.00
RAZEM 15.00

318
d.10kalk. własna

Umocnienie pionowych ścian wykopów - systemowe belkowo - płytowe lub
skrzynkowe

m2

7,5*2*,5*[1,3+2,75] m2 30.38
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RAZEM 30.38

319
d.10

KNNR 1
0202-09

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyŜki 1.20 m3 w
gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.

m3

32.16 <[3,0*,7*[1,9+1,2]+,5*[1,3+2,75]*3,1*5,55-#p344]*,8> m3 32.16
RAZEM 32.16

320
d.10

KNNR 1
0301-01

Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt kat.
I-II)

m3

#p319/,8*,2 m3 8.04
RAZEM 8.04

321
d.10

KNNR 1
0303-01

Odspojenie gruntu i przewóz taczkami na odl.do 10 m w gr.kat. I-II m3

1.15 <#p344> m3 1.15
RAZEM 1.15

322
d.10

KNR 2-01
0414-01
analogia

Wykopy ręczne rowów i kanałów o głębok.1.0 m o szer.dna do 1 m - kat.gr.I-II -
rowki pod drenaŜ w dnie wykopu

m3

,25^2*[5,6+4,5+2*3,0+12,5] m3 1.79
RAZEM 1.79

323
d.10

KNNR 1
0208-02

Dodatek za kaŜdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczy-
mi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - wywóz urobku na od-
kład

m3

#p319 m3 32.16
RAZEM 32.16

324
d.10

KNNR 1
0208-02

Dodatek za kaŜdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczy-
mi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - jw.

m3

#p320+#p322 m3 9.83
RAZEM 9.83

325
d.10

KNNR 1
0608-02
analogia

Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z gotowego kruszywa - piasku gru-
bego

m3

1.79 <,25^2*#p326> m3 1.79
RAZEM 1.79

326
d.10

KNNR 10
0115-03

Ręczne układanie rurociągów dren.NPCW o śr. 10.0, z filtrem syntetycznym m

5,6+4,5+2*3,0+12,5 m 28.60
RAZEM 28.60

327
d.10

KNNR 1
0617-01
analogia

Studzienki zbiorcze drenaŜowe w dnie wykopu (tymczasowe) o śr.nom. 500
mm. l=1,0 m, w gr.kat. I-III

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

328
d.10

KNNR 1
0603-01
analiza indywi-
dualna

Pompowanie wody napływowej w czasie robót godz.

60*24 godz. 1440.00
RAZEM 1440.00

329
d.10

KNNR 1
0503-01

Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych ręcz-
nie w gruntach kat.I-III

m2

[2,1*[4,05+3,0]+,5*[4,6+2,1]*4,6] m2 30.22
RAZEM 30.22

330
d.10

KNNR 4
1411-02

PodłoŜa pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm - piasek m3

[2,1*[4,05+3,0]+,5*[4,6+2,1]*4,6]*,15 m3 4.53
RAZEM 4.53

331
d.10

KNNR 10
0203-01

PodłoŜe betonowe pod konstrukcje z B-10 m3

[2,1*[4,05+3,0]+,5*[4,6+2,1]*4,6]*,1 m3 3.02
RAZEM 3.02

332
d.10

KNNR 4
1511-01

Izolacje z materiałów rolowych powierzchni betonowych poziomych - papa ter-
mozgrzewalna SBS na włókninie poliestrowej min. 180 g/m2

m2

[2,1*[4,05+3,0]+,5*[4,6+2,1]*4,6] m2 30.22
RAZEM 30.22

333
d.10

KNNR 10
0201-08

Budowle betonowe i Ŝelbetowe o obj. 10.01 - 200.0 m3 - elem.Ŝelbetowe ścian,
murów, przyczółków, filarów, stopni, jazów itp.; konstrukcja wylotu z betonu B-
45

m3

miesz.

[1,9*[3,65+,3+3,0+,18]+,5*[1,9+4,4]*[3,85+,9]+2,05*1,9+,5*4,4]*,3+[,5*2*[,75+
2,05]*3,35-2*,15*2,5+2*,5*[,83+,75]*3,3]*,2+1,9*3,0*,15+2*,9*,5*,35*,2

m3

miesz.
14.07

RAZEM 14.07
334
d.10

KNNR 10
0205-01

Zbrojenie konstr.betonowych o śr. do 8 mm  stal A-II (wsp. do R,S - 1,2) - zbroje-
nie wylotu ze zbiornika

kg
zbroj.

,0151 kg
zbroj.

0.015

RAZEM 0.015
335
d.10

KNNR 10
0205-02

Zbrojenie konstr.betonowych o śr. 10 - 14 mm stal A-II (wsp. do R,S - 1,2) - jw. kg
zbroj.

,3091+,7529 kg
zbroj.

1.062
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RAZEM 1.062

336
d.10

KNNR 4
1513-01

Powłoka izolacyjna pionowych powierzchni murowanych i betonowych z emulsji
lub roztworu asfaltowego (gruntowanie) - pierwsza warstwa

m2

,3*[7,85+4,6]*2+1,9*2,05+2*4,0*1,1+,3*3,0*2+,6*1,9 m2 23.11
RAZEM 23.11

337
d.10

KNNR 4
1513-03

Powłoka izolacyjna pionowych powierzchni murowanych i betonowych z lepiku
asfaltowego na zimno - pierwsza warstwa

m2

#p336 m2 23.11
RAZEM 23.11

338
d.10

KNNR 4
1513-04

Powłoka izolacyjna pionowych powierzchni murowanych i betonowych z lepiku
asfaltowego na zimno - kaŜda następna warstwa

m2

#p336 m2 23.11
RAZEM 23.11

339
d.10

KNNR 4
1320-06

Kształtki polietylenowe w standardzie typu WEHOLITE-SPIRO o śr. 700 mm -
króciec DN 700 mm l=1,0 m z kołnierzem kotwiącym

szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

340
d.10

KNNR 10
2004-03
analogia

MontaŜ klap o pow.do 5.0 m2 zwrotnych przepustów wałowych - dostawa i mon-
taŜ klapy przeciwcofkowej z HDPE DN 700 mm, skośnej, mocowanej na rurze

t

0,55 t 0.55
RAZEM 0.55

341
d.10

KNR 2-13
1009-11
analogia

Obsadzenie kraty stalowej zabezpieczającej z elementów aŜurowych np. typu "
gretting" z płaskowników nośnych 40x4 mm i rozstawie oczek 41x100 mm, cyn-
kowanych fabrycznie. Mocowanie krat łącznikami systemowymi (łącznie 374,34
kg)

m2

1,7*,95*4 m2 6.46
RAZEM 6.46

342
d.10

KNNR 2
1301-04
analogia

Balustrady wielkomodułowe h=1,1 m, typ 6, poręcz i słupki z rury fi 42 mm, tralki
z rury fi 16 mm; ze stali cynkowanej ogniowo

m

1,7*3 m 5.10
RAZEM 5.10

343
d.10

KNNR 11
0701-01
analogia

Uszczelnianie czaszy i skarp składowiska gliną wykonywane ręcznie - wykona-
nie ekranu z gruntu spoistego nieprzepuszczalnego

m3

1,7*2,3*1,0 m3 3.91
RAZEM 3.91

344
d.10

KNNR 1
0311-03

Ręczne formowanie nasypów z gruntu kat. I-II ułoŜonego wzdłuŜ nasypu m3

,255*2*,5*[1,5+3,0] m3 1.15
RAZEM 1.15

345
d.10

KNNR 1
0408-01

Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego kat.I-II ubijakami mechanicznymi m3

#p344 m3 1.15
RAZEM 1.15

346
d.10

KNNR 10
0203-01

PodłoŜe betonowe pod konstrukcje m3

,6*4,2*2*,1 m3 0.50
RAZEM 0.50

347
d.10

KNR 2-22
0309-01
analogia

Elementy ścian oporowych rampowych typu 'L' lub odwrócone 'T' o masie 0.2-
0.5 t - montaŜ prefabrykowanych elementów Ŝelbetowych typu "L" o wymiarach
40x50 cm wysokości 75 cm

elem.

20 elem. 20.00
RAZEM 20.00

348
d.10

KNNR 1
0320-01

Ręczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli inŜynieryjnych przy wys. zasy-
pania do 4 m wraz z dostarczeniem ziemi; zagęszczanie ręczne, grunt kat.I-II -
zasypanie wykopu

m3

#p319+#p320-1,9*[,7*3,0+,5*[,7+2,35]*3,95] m3 24.76
RAZEM 24.76

349
d.10

KNNR 1
0205-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyŜki 0.60 m3 w
gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowyład. - przywóz ziemi z odkładu

m3

#p348 m3 24.76
RAZEM 24.76

350
d.10

KNNR 1
0208-02

Dodatek za kaŜdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczy-
mi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)

m3

#p348 m3 24.76
RAZEM 24.76

351
d.10

KNNR 11
0702-01

Umocnienie czaszy i skarp składowisk włókniną syntetyczną - geowłóknina se-
paracyjna

m2

4,9*,5*[9,5+12,0]+3,0*12,0+,5*,5*1,85-,5*[1,9+4,4]*4,9 m2 73.70
RAZEM 73.70

352
d.10

KNNR 10
0403-01

Wykonanie podsypki ze Ŝwiru o grub. 5 cm m2

#p351 m2 73.70
RAZEM 73.70
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353
d.10

KNNR 10
0403-02

Wykonanie podsypki ze Ŝwiru - za kaŜde dalsze 5 cm grub. m2

#p351 m2 73.70
RAZEM 73.70

354
d.10

KNNR 10
0404-03

Wykonanie bruku o grub. 25 cm z kamienia naturalnego, średniego na skarpach
( wys.do 4 m ) o pow.płaskich i sferycznych

m2

#p351 m2 73.70
RAZEM 73.70

355
d.10

KNNR 10
0412-03

Wykonanie spoinowania bruków kamiennych o grub. 25 cm m2

#p351 m2 73.70
RAZEM 73.70

356
d.10

KNNR 10
0513-08
analogia

Wykonanie palisady z kołków lub słupków o śr. 10 cm wbitych na 1.50 m w
gr.kat.I-III

m

5,6+4,5+2*3,0+12,5 m 28.60
RAZEM 28.60

357
d.10

Kalk. indyw.
wg WACE-
TOB zesz. 5/
98 str. 27 kol.
01, 02
analogia

Wbijanie ścianek stalowych szczelnych typu G-61 i G-62 z lądu, pomostu lub ru-
sztowań wibromłotem w grunt kat. II na gł. do 5 m - wyciągnięcie

m

5+4,5+13,0+8,5 m 31.00
RAZEM 31.00

358
d.10

KNNR 1
0507-01

Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm; humus z
odkładu

m2

#p312-1,9*6,95-2*,5*[1,5+3,0]-4,9*,5*[9,5+12,0] m2 72.12
RAZEM 72.12

359
d.10

KNNR 1
0507-02

Humusowanie skarp z obsianiem,dodatek za kaŜdy dalszy 1 cm humusu. m2

#p358 m2 72.12
RAZEM 72.12

360
d.10

KNNR 1
0507-04

Dod.za kaŜdy rozp. 1 m humusow.skarp szerszych od 1 m przy grub humusu 5
cm.

m2

#p358 m2 72.12
RAZEM 72.12

361
d.10

KNNR 1
0507-05

Dod.za kaŜdy rozp. 1 m humusow.skarp szerszych od 1 m za kaŜdy nast. 1 cm
grub.humusu

m2

#p358 m2 72.12
RAZEM 72.12

362
d.10

KNNR 1
0205-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyŜki 0.60 m3 w
gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowyład. - przywóz humusu z odkładu

m3

#p358*,3 m3 21.64
RAZEM 21.64

363
d.10

KNNR 1
0208-01

Dodatek za kaŜdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczy-
mi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV)

m3

#p362 m3 21.64
RAZEM 21.64

Odbudowa nawierzchni CPV 45233142-6, 45233161-5, 4523 3220-7, 45233222-1, 45340000-2, 45112700-2, 45112710-5, 45500000-2
Odbudowa nawierzchni asfaltowej, kraw ęŜników i poboczy CPV 45233142-6, 45233161-5, 45233220- 7

364
d.11.

1

KNNR 6
0802-04
analogia

Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie -
nawierzchnia gr. 16 cm; rozbiórka dodatkowych 100 cm szer. nawierzchni na
etapie zasypywania wykopów

m2

profil 2 1,0*5,5 m2 5.50
profil 3 -
ul.Szumana

[1406,68-1113,68+1451,68-1435,68+1113,68-894,18]*1,0 m2 528.50

profil 4 -
ul.Szumana

[1775,18-1564,18]*1,0 m2 211.00

RAZEM 745.00
365

d.11.
1

KNNR 6
0801-01
analogia

Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 20 cm ręcznie - na dodatkowe 80 cm po-
nad szer. wykopu

m2

profil 2 0,8*5,5 m2 4.40
profil 3 -
ul.Szumana

[1406,68-1113,68+1451,68-1435,68+1113,68-894,18]*0,8 m2 422.80

profil 4 -
ul.Szumana

[1775,18-1564,18]*0,8 m2 168.80

RAZEM 596.00
366

d.11.
1

KNNR 1
0307-01
analogia

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach piono-
wych w gruntach suchych kat. I-II - wybranie gruntu w obrębie klina odłamu po
obu stronach wykopu

m3

profil 2 0,8*5,5*,4 m3 1.76
profil 3 -
ul.Szumana

[1406,68-1113,68+1451,68-1435,68+1113,68-894,18]*0,8*,4 m3 169.12

profil 4 -
ul.Szumana

[1775,18-1564,18]*0,8*,4 m3 67.52
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RAZEM 238.40

367
d.11.

1

KNNR 1
0205-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyŜki 0.60 m3 w
gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowyład. - wywóz ziemi na odkład

m3

#p364*,16+#p365*,2+#p366 m3 476.80
RAZEM 476.80

368
d.11.

1

KNNR 1
0208-02

Dodatek za kaŜdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczy-
mi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)

m3

#p367 m3 476.80
RAZEM 476.80

369
d.11.

1
wycena indy-
widualna

Opłata za składowanie (gruz na składowisku odpadów w Rabowicach) m3

#p364*,16+#p365*,2+#p366 m3 476.80
RAZEM 476.80

370
d.11.

1

KNNR 6
0103-01

Profilowanie i zagęszczanie podłoŜa wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

profil 2 0,8*5,5 m2 4.40
profil 3 -
ul.Szumana

[1406,68-1113,68+1451,68-1435,68+1113,68-894,18]*0,8 m2 422.80

profil 4 -
ul.Szumana

[1775,18-1564,18]*0,8 m2 168.80

RAZEM 596.00
371

d.11.
1

KNNR 1
0319-01

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 2.5-4.5 m i głęb.do
1.5 m w gr.kat. I-II - gruntem niewysadzinowym, jednorodnym, o gr. ziaren < 30
mm

m3

profil 2 [2,4+,8]*5,5*,4 m3 7.04
profil 3 -
ul.Szumana

[1406,68-1113,68+1451,68-1435,68]*[2,2+,8]+[1113,68-894,18]*[2,4+,8]*,4 m3 1207.96

profil 4 -
ul.Szumana

[1775,18-1564,18]*[2,2+,8]*,4 m3 253.20

RAZEM 1468.20
372

d.11.
1

KNNR 1
0408-03
analogia

Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego kat.I-II zagęszczarkami (Is=1,0); wsp.
do R,S - 1,17

m3

#p371 m3 1468.20
RAZEM 1468.20

373
d.11.

1
wycena indy-
widualna

Dopłata za grunt jw. m3

#p371*1,22 m3 1791.20
RAZEM 1791.20

374
d.11.

1

KNNR 6
0109-03

Podbudowy betonowe gr.20 cm pielęgnowane piaskiem i wodą - z chudego be-
tonu

m2

profil 2 [2,4+1,2]*5,5 m2 19.80
profil 3 -
ul.Szumana

[1406,68-1113,68+1451,68-1435,68]*[2,2+1,2]+[1113,68-894,18]*[2,4+1,2] m2 1840.80

profil 4 -
ul.Szumana

[1775,18-1564,18]*[2,2+1,2] m2 717.40

RAZEM 2578.00
375

d.11.
1

KNNR 6
0308-02
analogia

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 11
cm (warstwa wiąŜąca)

m2

profil 2 [2,4+1,2]*5,5 m2 19.80
profil 3 -
ul.Szumana

[1406,68-1113,68+1451,68-1435,68]*[2,2+1,2]+[1113,68-894,18]*[2,4+1,2] m2 1840.80

profil 4 -
ul.Szumana

[1775,18-1564,18]*[2,2+1,2] m2 717.40

RAZEM 2578.00
376

d.11.
1

KNNR 6
0308-07

Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km t

705,55 t 705.55
RAZEM 705.55

377
d.11.

1

KNR AT-03
0103-01
analogia

NałoŜenie ultracienkiej warstwy ścieralnej nawierzchni (1,5 cm) na siatce wzma-
cniającej przy wydajności rozkładarki 35 t/dzień

m2

profil 2 12*5,5 m2 66.00
profil 3 -
ul.Szumana

[1406,68-1113,68+1451,68-1435,68+1113,68-894,18]*6,0 m2 3171.00

profil 4 -
ul.Szumana

[1775,18-1564,18]*6,0 m2 1266.00

RAZEM 4503.00
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378

d.11.
1

KNNR 6
0309-02
analogia

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3,5
cm (warstwa ścieralna)

m2

#p377 m2 4503.00
RAZEM 4503.00

379
d.11.

1

KNNR 6
0309-07

Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km t

562 t 562.00
RAZEM 562.00

380
d.11.

1

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawęŜniki betonowa z oporem; B-15 m3

[,3*,15+,15*,1]*[6,0+49,0+45,0+53,0+20,0] m3 10.38
RAZEM 10.38

381
d.11.

1

KNNR 6
0401-03
analogia

KrawęŜniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm bez ław na podsypce
cementowo-piaskowej

m

6,0+49,0+45,0+53,0+20,0 m 173.00
RAZEM 173.00

382
d.11.

1

KNNR 6
0204-05
analogia

Nawierzchnie z kamienia tłuczonego - odbudowa nawierzchni poboczy: warst-
wa z niesortu kamiennego fi 0-63 mm o gr. 10 cm, stabilizowanego miałem ka-
miennym fi 0-5 mm gr. 2 cm

m2

profil 2 1,0*5,5 m2 5.50
profil 3 -
ul.Szumana

[1406,68-1113,68+1451,68-1435,68+1113,68-894,18]*1,0 m2 528.50

[1504,18-1451,68]*2,2 m2 115.50
profil 4 -
ul.Szumana

[1775,18-1564,18]*1,0 m2 211.00

[1564,18-1420,68]*2,2 m2 315.70
RAZEM 1176.20

Odbudowa nawierzchni gruntowych CPV 45233142-6
383

d.11.
2

KNNR 1
0307-01
analogia

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach piono-
wych w gruntach suchych kat. I-II - wybranie gruntu w obrębie klina odłamu po
obu stronach wykopu

m3

profil 1 [4,0+16,0]*,8*,4 m3 6.40
profil 2 [851,68-775,18]*,8*,4 m3 24.48
profil 4 [1943,68-1775,18]*,8*,4 m3 53.92

RAZEM 84.80
384

d.11.
2

KNNR 1
0205-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyŜki 0.60 m3 w
gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowyład. - wywóz ziemi na odkład

m3

#p383 m3 84.80
RAZEM 84.80

385
d.11.

2

KNNR 1
0208-02

Dodatek za kaŜdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczy-
mi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)

m3

#p384 m3 84.80
RAZEM 84.80

386
d.11.

2
wycena indy-
widualna

Opłata za składowanie - na składowisku odpadów w Rabowicach m3

#p383 m3 84.80
RAZEM 84.80

387
d.11.

2

KNNR 6
0103-01

Profilowanie i zagęszczanie podłoŜa wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

profil 1 [4,0+16,0]*,8 m2 16.00
profil 2 [851,68-775,18]*,8 m2 61.20
profil 4 [1943,68-1775,18]*,8 m2 134.80

RAZEM 212.00
388

d.11.
2

KNNR 1
0319-01

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 2.5-4.5 m i głęb.do
1.5 m w gr.kat. I-II - gruntem niewysadzinowym

m3

profil 1 [4,0+16,0]*[2,4+,8]*,4 m3 25.60
profil 2 [851,68-775,18]*[2,4+,8]*,4 m3 97.92
profil 4 [1943,68-1775,18]*[2,2+,8]*,4 m3 202.20

RAZEM 325.72
389

d.11.
2

KNNR 1
0408-03
analogia

Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego kat.I-II zagęszczarkami (Is=1,0); wsp.
do R,S - 1,17

m3

#p388 m3 325.72
RAZEM 325.72

390
d.11.

2
wycena indy-
widualna

Dopłata za grunt jw. m3

#p388*1,22 m3 397.38
RAZEM 397.38
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391

d.11.
2

KNNR 6
0204-02

Nawierzchnie z kamienia tłuczonego fi 25-63 mm - warstwa dolna o gr. 15 cm m2

profil 1 [4,0+16,0]*[2,4+1,0] m2 68.00
profil 2 [851,68-775,18]*[2,4+1,0] m2 260.10
profil 4 [1943,68-1775,18]*[2,2+1,0] m2 539.20

RAZEM 867.30
392

d.11.
2

KNNR 6
0204-05
analogia

Nawierzchnie z kamienia tłuczonego - warstwa górna o gr. 8 cm, stabilizowana
miałem gr. 3 cm

m2

#p391 m2 867.30
RAZEM 867.30

Odbudowa chodników i ogrodze ń CPV 45233222-1, 45340000-2
393

d.11.
3

KNNR 6
0109-02
analogia

Podbudowy betonowe gr.15 cm pielęgnowane piaskiem i wodą - chudy beton m2

2,2*3 m2 6.60
2,2*[6+5] m2 24.20

RAZEM 30.80
394

d.11.
3

KNNR 6
0502-02
analogia

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-
piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - odbudowa chodników z kostki lub
płytek; z materiału z rozbiórki, z uzupełnieniem ubytków

m2

2,2*[6+5] m2 24.20
RAZEM 24.20

395
d.11.

3

KNNR 6
0309-02

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4
cm (warstwa ścieralna) - nawierzchnia chodników

m2

2,2*3 m2 6.60
RAZEM 6.60

396
d.11.

3

KNNR 2
1601-02
analogia

Cokoły betonowe 0.2x0.3 m 0.2x0.8 m - odbudowa m

2*4,0 m 8.00
RAZEM 8.00

397
d.11.

3

KNNR 2
1603-03
analogia

Ogrodzenie z siatki wys. 1.8 m na słupkach stalowych z rur o rozstawie 2.4 m
obsadzonych w cokole - odbudowa ogrodzenia z materiałów z rozbiórki

m

2*4 m 8.00
RAZEM 8.00

Odbudowa nawierzchni nieutwardzonych CPV 45112700-2, 45112710-5
398

d.11.
4

KNNR 1
0526-01

Rozścielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharką na terenie płaskim m3

profil 1 [1,7+2,0]*[190-15]+[420,48-3,0-231,98]*[2,4+2,0] 1463.70
profil 2 [748,68-420,48-4,0]*[2,4+2,0] 1426.48
profil 3 [1520,68-1504,18]*[2,2+2,0]+[2133,18-1943,68]*[2,2+2,0] 865.20
teren urza-
dzeń oczysz-
czających

1600 1600.00

A  (obliczenia pomocnicze) =========
5355.38

#pA*,1*,85 m3 455.21
korekta obmia-
ru

455.21 m3 455.21

RAZEM 910.42
399

d.11.
4

KNR 2-21
0218-01

Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim m3

#p398A*,1*,15 m3 80.33
korekta obmia-
ru

80.33 m3 80.33

RAZEM 160.66
400

d.11.
4

KNNR 1
0205-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyŜki 0.60 m3 w
gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowyład. - przywóz humusu z odkładu

m3

#p398A*,1 m3 535.54
korekta obmia-
ru

535.54 m3 535.54

RAZEM 1071.08
401

d.11.
4

KNNR 1
0208-01

Dodatek za kaŜdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczy-
mi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV)

m3

#p400 m3 1071.08
RAZEM 1071.08

402
d.11.

4

KNR 2-21
0209-01

Ręczne rozrzucenie torfu na terenie płaskim grub.warstwy 2 cm ha

#p398A*,0001 ha 0.536
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korekta obmia-
ru

0.536 ha 0.536

RAZEM 1.072
403

d.11.
4

KNR 2-21
0209-02

Ręczne rozrzucenie torfu na terenie płaskim - dod.za kaŜdy nast. 1 cm grub.war-
stwy

ha

-#p402 ha -1.072
RAZEM -1.072

404
d.11.

4

KNR 2-21
0401-01
analogia

Wykonanie trawników dywanowych siewem  na gruncie kat.I-II bez nawoŜenia -
obsiew mieszanką traw w ilości 0,025 kg/m2

m2

#p398A m2 5355.38
korekta obmia-
ru

5355.38 m2 5355.38

RAZEM 10710.76
Zagospodarowanie terenu przy urz ądzeniach oczyszczaj ących oraz przy zbiorniku retencyjnym CPV 45111200-0, 45233220-7,
45233222-1, 45112710-5, 45340000-2, 45500000-2
Roboty ziemne CPV 45111200-0

405
d.12.

1

KNNR 6
0101-05
analogia

Koryta wykonywane ręcznie gł. 21 cm w gruncie kat. I-II na całej szerokości jez-
dni i chodników

m2

zb. retencyjny 32 m2 32.00
RAZEM 32.00

406
d.12.

1

KNNR 6
0101-02
analogia

Koryta wykonywane mechanicznie gł. 45 cm w gruncie kat. II-VI na całej szero-
kości jezdni i chodników

m2

urządzenia
oczyszczają-
ce

536 m2 536.00

zb. retencyjny 166 m2 166.00
RAZEM 702.00

407
d.12.

1

KNNR 6
0101-02
analogia

Koryta wykonywane mechanicznie gł. 48 cm w gruncie kat. II-VI na całej szero-
kości jezdni i chodników

m2

zb. retencyjny 561 m2 561.00
RAZEM 561.00

408
d.12.

1

KNR 2-31
0401-05

Rowki pod krawęŜniki i ławy krawęŜnikowe o wym. 30x40 cm w gruncie kat.I-II m

160,2 m 160.20
RAZEM 160.20

409
d.12.

1

KNNR 1
0205-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyŜki 0.60 m3 w
gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowyład. - wywóz gruntu z korytowania na odkład

m3

#p405*,21+#p406*,45+#p407*,48+,3*,4*#p408 m3 611.12
RAZEM 611.12

410
d.12.

1

KNNR 1
0208-01

Dodatek za kaŜdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczy-
mi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV)

m3

#p409 m3 611.12
RAZEM 611.12

411
d.12.

1
wycena indy-
widualna

Opłata za składowanie - na składowisku odpadów w Rabowicach m3

#p409 m3 611.12
RAZEM 611.12

Nawierzchnie CPV 45233220-7, 45233222-1
412

d.12.
2

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawęŜniki i obrzeŜa betonowa z oporem - z B-15 m3

pod krawęŜni-
ki

[,3*,15+,2*,1]*#p408 m3 10.41

pod obrzeŜa [,3*,15+,2*,1]*[2*16,0+2,0] m3 2.21
RAZEM 12.62

413
d.12.

2

KNNR 6
0401-03

KrawęŜniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm bez ław na podsypce
cementowo-piaskowej

m

56,1 m 56.10
RAZEM 56.10

414
d.12.

2

KNNR 6
0401-05
analogia

KrawęŜniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm bez ław na podsypce ce-
mentowo-piaskowej

m

104,1 m 104.10
RAZEM 104.10

415
d.12.

2

KNNR 6
0404-05

ObrzeŜa betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce  cementowo-piaskowej,
spoiny wypełnione zaprawą cementową

m

2*16,0+2,0 m 34.00
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RAZEM 34.00

416
d.12.

2

KNNR 11
0702-01
analogia

Umocnienie podłoŜa dróg geowłókniną typu np. Typar SF56 m2

urządzenia
oczyszczają-
ce

536 m2 536.00

zb. retencyjny 561+166 m2 727.00
RAZEM 1263.00

417
d.12.

2

KNNR 6
0104-01
analogia

Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.15 cm m2

urządzenia
oczyszczają-
ce

536 m2 536.00

zb. retencyjny 561+166 m2 727.00
RAZEM 1263.00

418
d.12.

2

KNNR 6
0104-01

Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm m2

zb. retencyjny 32 m2 32.00
RAZEM 32.00

419
d.12.

2

KNNR 6
0113-02

Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm m2

urządzenia
oczyszczają-
ce

536 m2 536.00

zb. retencyjny 561+166 m2 727.00
RAZEM 1263.00

420
d.12.

2

KNNR 6
0113-05

Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm - fi 40-60 mm + fi 25-
40 mm

m2

urządzenia
oczyszczają-
ce

536 m2 536.00

zb. retencyjny 166 m2 166.00
RAZEM 702.00

421
d.12.

2

KNR 0-11
0317-04

Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm typu 70/8 na pod-
sypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą ce-
mentową - chodniki

m2

zb. retencyjny 32 m2 32.00
RAZEM 32.00

422
d.12.

2

KNR 0-11
0317-08

Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm dodatek za 1 cm
róŜnicy

m2

zb. retencyjny 32 m2 32.00
RAZEM 32.00

423
d.12.

2

KNR 0-11
0316-03

Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm typu 60/8 na pod-
sypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem - drogi i place

m2

zb. retencyjny 561 m2 561.00
RAZEM 561.00

Tereny zielone CPV 45112710-5
424

d.12.
3

KNNR 1
0526-01

Rozścielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharką na terenie płaskim m3

urządzenia
oczyszczają-
ce

930*,3 279.00

zb. retencyjny 1215*,3 364.50
A  (obliczenia pomocnicze) =========

643.50
#pA*,85 m3 546.98

korekta obmia-
ru

546.98 m3 546.98

RAZEM 1093.96
425

d.12.
3

KNR 2-21
0218-01

Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim m3

#p424A*,15 m3 96.53
korekta obmia-
ru

96.53 m3 96.53

RAZEM 193.06
426

d.12.
3

KNNR 1
0205-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyŜki 0.60 m3 w
gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowyład. - przywóz humusu z odkładu

m3

#p424A m3 643.50
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korekta obmia-
ru

643.5 m3 643.50

RAZEM 1287.00
427

d.12.
3

KNNR 1
0208-01

Dodatek za kaŜdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczy-
mi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV)

m3

#p426 m3 1287.00
RAZEM 1287.00

428
d.12.

3

KNR 2-21
0401-04
analogia

Wykonanie trawników dywanowych siewem  na gruncie kat.I-II z nawoŜeniem m2

urządzenia
oczyszczają-
ce

930 m2 930.00

zb. retencyjny 1215 m2 1215.00
RAZEM 2145.00

Ogrodzenie CPV 45340000-2
429

d.12.
4

KNR 2-02
1804-12
analogia

Ogrodzenie z siatki powlekanej PCV wys. 1,8 m na słupkach stal.z rur stalo-
wych o rozst.2.5 m obsadzonych w gruncie  i obetonowanych B-20 na gł. 80 cm
- teren zbiornika retencyjnego

m

268,4 m 268.40
RAZEM 268.40

430
d.12.

4

KNR 2-02
1808-03
analogia

Brama przemysłowa dwuskrzydłowa wys.1.8 m szer.wrót 4 m z siatki w ramach
stal.na got.słupkach bez pasa dolnego z blachy

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

Zasypka wykopów CPV 45111200-0, 45111230-9, 45500000- 2
431

d.12.
5

KNNR 1
0321-01
analogia

Mechaniczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli inŜynieryjnych przy wys.
zasypania do 4 m; grunt kat.I-II - zasypanie wykopu pod urządzenia oczyszcza-
jące piaskiem dowiezionym do poziomu posadowienia separatorów

m3

1,6/3*[34,53*17,1+36,13*18,7+sqrt(34,53*17,1*36,13*18,7)]-2*3,14*1,65^2*1,6-
2*3,14*[1,65^2+3,15^2]*1,6

m3 857.70

RAZEM 857.70
432

d.12.
5

wycena indy-
widualna

Dopłata za piasek jw. m3

#p431*1,22 m3 1046.39
RAZEM 1046.39

433
d.12.

5

KNNR 1
0214-01

Zasypanie wykopów .fund.podłuŜnych,punktowych,rowów,wykopów obiekto-
wych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
nie luźnym 30 cm) - kat.gr. I-II - pozostała zasypka wykopu pod urządzenia

m3

OBIEKTY WBUDOWANE
KP, KR, separatory i osadniki

podłoŜa 4,54+16,34 20.88
KP [[3,0+2*,13]*4,1+2*,5*4,1*1,0]*3,71+3,14*[,62^2*1,5+,5*[,62^2+,42^2]*,62]+

3,14*,42^2*,24
67.29

KR [[7,05+2,98+2*,1]*,5*[,98+,25]+[7,05+2,98+2*,15]*,5*[2,94+,25]]*3,9871+3,14*[
,62^2*1,5+,5*[,62^2+,42^2]*,62]+3,14*,42^2*,24

93.27

separatory 2*3,14*1,65^2*7,47 127.72
osadniki 2*3,14*[1,65^2+3,15^2]*8,26+6*3,14*[,42^2+,52^2]*1,0 664.35
zasypka pias-
kiem

#p431 857.70

uzupełnienie
pod humuso-
wanie

1600*,2 320.00

A  (obliczenia pomocnicze) =========
2151.21

OBJĘTOŚĆ WYKOPU
#p57A 7991.41
B  (obliczenia pomocnicze) =========

7991.41
[#pB-#pA]*,85 m3 4964.17

korekta obmia-
ru

4964.17 m3 4964.17

RAZEM 9928.34
434

d.12.
5

KNNR 1
0317-01

Zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zagęszcze-
niem ; kat.gr. I-III; jw.

m3

#p433/,85*,15 m3 1752.06
RAZEM 1752.06

435
d.12.

5

KNNR 6
1303-05
analogia

Wypełnianie przekopów piaskiem stabilizowanym cementem mieszanym ręcz-
nie - obsypka studzienek systemowych

m3

2,3*2,7*[2,4*4+2,9*21+3,1*18]-3,14*[1,356/2]^2*43 m3 722.26
RAZEM 722.26
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436

d.12.
5

KNNR 1
0214-01

Zasypanie wykopów .fund.podłuŜnych,punktowych,rowów,wykopów obiekto-
wych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
nie luźnym 30 cm) - kat.gr. I-II - zasypka wykopów liniowych

m3

OBIEKTY WBUDOWANE
zasypka pias-
kiem miejsca
po zlikwidowa-
nym kanale

149,38 149.38

studzienki systemowe i kolektor
podsypki 647,53 647.53
studzienki sys-
temowe

2,8*3,14*[1,356/2]^2*43 173.79

obetonowanie
stopek stu-
dzienek

50,89 50.89

obsypka stu-
dzienek

2,3*2,7*[2,4*4+2,9*21+3,1*18]-3,14*[1,356/2]^2*43 722.26

kolektor DN
700 mm

3,14*[,792/2]^2*201,0 98.97

kolektor DN
1200 mm

3,14*[1,356/2]^2*[1058,5-23,0] 1494.65

kolektor DN
1400 mm

3,14*[1,582/2]^2*[912,5-102,7] 1590.96

obsypka 4392,22 4392.22
KS1,KS2,d21

podłoŜa 2,34 2.34
KS1 1,8*1,78*3,04+3,14*[,62^2*1,4+,5*[,42^2+,62^2]*,62]+,42^2*3,14*,34 12.16
KS2 [1,6*1,47*,5+,5*1,48*1,37+,5*,75*2,0]*2,94+3,14*[,62^2*1,4+,5*[,42^2+,62^2]*

,62]+,42^2*3,14*,34
11.07

d21 3,1*1,8*2,94+2,68*3,1*4,06+3,14*[,62^2*,25+,5*[,42^2+,62^2]*,62+,42^2*,22] 51.11
d24, d31, d39, d47

podłoŜa 3,32 3.32
d24 2,1*2,83*2,5+1,9*2,63*1,6+3,14*[,5*[,42^2+,62^2]*,62+,42^2*,19] 23.50
d31 [2,39*1,5+2,1*2,38+1,51*3,2+1,66*2,8]*,5*2,5+[2,25*1,39+2,0*2,24+1,4*3,0+

1,56*2,7]*,5*1,4+3,14*[,62^2*1,0+,5*[,42^2+,62^2]*,62+,42^2*,23]
35.67

d39 [1,35*3,0+,5*[3,0+2,36]*1,42]*2,5+[2,8*1,23+,5*[2,8+2,19]*1,34]*,87+3,14*,5*[
,42^2+,62^2]*,32+3,14*,42^2*,14

25.90

d47 2,56^2*2,5+2,36^2*1,25+3,14*,5*[,62^2+,42^2]*,62+3,14*,42^2*,15 23.97
nawierzchnie asfaltowe do odbudowy

profil 2 2,4*5,5*,2 2.64
profil 3 -
ul.Szumana

[1406,68-1113,68+1451,68-1435,68]*2,2+[1113,68-894,18]*2,4*,2 785.16

profil 4 -
ul.Szumana

[1775,18-1564,18]*2,2*,2 92.84

nawierzchnie gruntowe
profil 1 [4,0+16,0]*[2,4+1,0]*,23 15.64
profil 2 [851,68-775,18]*[2,4+1,0]*,23 59.82
profil 4 [1943,68-1775,18]*[2,2+1,0]*,23 124.02

pobocza
profil 2 1,0*5,5*,12 0.66
profil 3 -
ul.Szumana

[1406,68-1113,68+1451,68-1435,68+1113,68-894,18]*1,0*,12 63.42

[1504,18-1451,68]*2,2*,12 13.86
profil 4 -
ul.Szumana

[1775,18-1564,18]*1,0*,12 25.32

[1564,18-1420,68]*2,2*,12 37.88
uzupełnienie pod humusowanie

profil 1 [[1,7+2,0]*[190-15]+[420,48-3,0-231,98]*[2,4+2,0]]*,2 292.74
profil 2 [748,68-420,48-4,0]*[2,4+2,0]*,2 285.30
profil 3 [[1520,68-1504,18]*[2,2+2,0]+[2133,18-1943,68]*[2,2+2,0]]*,2 173.04

A  (obliczenia pomocnicze) =========
11482.03

OBJĘTOŚĆ WYKOPÓW
#p53A+#p55A+#p116 20580.34
B  (obliczenia pomocnicze) =========

20580.34
[#pB-#pA]*,85 m3 7733.56

korekta obmia-
ru

7126.91 m3 7126.91

RAZEM 14860.47
437

d.12.
5

KNNR 1
0318-05

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do
6.0 m w gr.kat. I-III; jw.

m3

#p436/,85*,15 m3 2622.44
RAZEM 2622.44

438
d.12.

5

KNNR 1
0205-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyŜki 0.60 m3 w
gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowyład. - dowóz gruntu do zasypki z odkładu

m3
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#p433+#p434+#p436+#p437 m3 29163.31

RAZEM 29163.31
439

d.12.
5

KNNR 1
0208-02

Dodatek za kaŜdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczy-
mi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)

m3

#p438 m3 29163.31
RAZEM 29163.31

440
d.12.

5
wycena indy-
widualna

Opłata za składowanie gruntu pozostałego na odkładzie stałym - na składowis-
ku odpadów w Rabowicach; grunt z wykopów + nadwyŜka humusu

m3

grunt z wyko-
pów

23072,68+4111,03+713,71+4566,47+805,85+32,16+9,83-[14224,8+25,27+
24,76]

m3 19036.90

nadwyŜka hu-
musu

1462,06+1260+42,75-[97,5+21,64+535,54+643,5] m3 1466.63

RAZEM 20503.53
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