
Lp. Podstawa Opis
Jedn.obm

.
Ilość

1

1 d.1 KNR 2-01 0119-01

Roboty pomiarowe przy liniowych 

robotach ziemnych - trasa kolei w 

terenie równinnym

km 0,593

2 d.1 KNNR 6 0806-02
Rozebranie krawężników betonowych 

na podsypce cementowo-piaskowej
m 250,50

3 d.1 KNNR 6 0805-05

Rozebranie chodników z płyt 

betonowych o wymiarach 35x35x5 cm 

na podsypce piaskowej

m2 260,00

4 d.1 KNNR 6 0806-08

Rozebranie obrzeży trawnikowych o 

wymiarach 8x30 cm na podsypce 

piaskowej

m 250,50

5 d.1 KNR 4-01 0108-19

Wywiezienie samochodami 

samowyładowczymi gruzu na odległość 

do 1 km grunt.kat. III

m3 30,285

6 d.1 KNNR 6 0102-03

Koryta gł. 30 cm wykonywane w 

gruntach kat. II-IV na poszerzeniach 

jezdni lub chodników

m2 297,40

7 d.1 KNNR 6 0102-01

Koryta gł. 10 cm wykonywane w 

gruntach kat. II-IV na poszerzeniach 

jezdni lub chodników

m2 268,05

8 d.1 KNNR 6 0101-03

Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 

cm w gruncie kat. II-VI na całej 

szerokości jezdni i chodników

m2 658,60

9 d.1 KNR 4-01 0108-06

Wywóz ziemi samochodami 

samowyładowczymi na odległość do 1 

km grunt.kat. III

m3 340,41

10 

d.1

KNR AT-03 0101-

01

Roboty remontowe - cięcie piłą 

nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm
m 430,00

2

11 

d.2
KNNR 6 0403-03

Krawężniki betonowe wystające o 

wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław 

betonowych na podsypce cementowo-

piaskowej

m 253,00

12 

d.2
KNR 2-31 0402-04 Ława pod obrzeżai betonowa z oporem m3 12,90

13 

d.2
KNNR 6 0404-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 

cm na podsypce cementowo-piaskowej, 

spoiny wypełnione zaprawą cementową

m 250,50

14 

d.2
KNNR 6 0608-03

Ścieki uliczne z kostki kamiennej 

nieregularnej o wys. 10 cm na podsypce 

cementowo-piaskowej, 2 rzędy kostki

m 253,00

3

15 

d.3
KNNR 6 0104-01

Warstwy odsączające zagęszczane 

mechanicznie o gr.10 cm
m2 1106,50

16 

d.3
KNNR 6 0113-04

Warswa górna podbudowy z kruszyw 

łamanych gr. 8 cm
m2 215,50

17 

d.3
KNNR 6 0113-02

Warswa dolna podbudowy z kruszyw 

łamanych gr. 20 cm
m2 893,25

18 

d.3
KNNR 6 0113-01

Warswa dolna podbudowy z kruszyw 

łamanych gr. 15 cm
m2 35,00
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19 

d.3
KNNR 6 0113-05

Warswa górna podbudowy z kruszyw 

łamanych gr. 10 cm
m2 35,00

20 

d.3
KNNR 6 0105-03

Warstwy podsypkowe z miału 

kamiennego zagęszczane 

mechanicznie o gr.3 cm

m2 250,50

4

21 

d.4
KNNR 6 0502-01

Chodniki z kostki brukowej betonowej 

grubości 6 cm na podsypce piaskowej z 

wypełnieniem spoin piaskiem

m2 215,50

22 

d.4
KNNR 6 0502-04

Chodniki z kostki brukowej betonowej 

grubości 8 cm czerwonej na podsypce 

piaskowej z wypełnieniem spoin 

piaskiem

m2 35,00

23 

d.4
KNR 2-31 1004-06

Mechaniczne czyszczenie nawierzchni 

drogowej ulepszonej (bitum)
m2 2075,00

24 

d.4
KNNR 6 0108-02

Wyrównanie istniejącej nawierzchni 

mieszanką minerano-bitumiczną 

asfaltową mechaniczne

t 100,00

25 

d.4
KNR 2-31 1004-07

Skropienie nawierzchni drogowej 

asfaltem
m2 2239,50

26 

d.4
KNNR 6 0308-01

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-

bitumicznych asfaltowych o grubości 4 

cm (warstwa wiążąca)

m2 245,95

27 

d.4
KNNR 6 0309-02

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-

bitumicznych asfaltowych o grubości 4 

cm (warstwa ścieralna) - ANALOGIA 5 

cm Krotność = 1.25

m2 2304,50

5

28 

d.5
KNNR 6 1302-02

Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem 

dna i skarp z namułu gr. 20 cm z 

wywozem materiału

m 174,50

29 

d.5
KNR 4-04 0302-04

Rozebranie istniejącego przepustu 

drogowego
m 8,00

30 

d.5
KNR 2-33 0601-01

Części przelotowe prefabrykowanych 

przepustów drogowych rurowych 

jednootworowych z rur o śr. 50 cm

m 9,00

31 

d.5
KNNR 6 0605-04

Przepusty rurowe  - ścianki czołowe dla 

rur o średnicy 50 cm
szt 2,00

32 

d.5
KNNR 6 0605-01

Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy 

fundamentowe żwirowe
m3 1,26

33 

d.5
KNNR 1 0214-01

Zasypanie wykopów 

.fund.podłużnych,punktowych,rowów z 

zagęszcz.mechanicznym (gr.warstwy w 

stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. I-II

m3 5,40

6

34 

d.6
KNR 2-31 1402-02 Ręczne plantowanie poboczy m2 1496,00

35 

d.6
KNNR 6 0113-04

Warswa górna podbudowy z kruszyw 

łamanych gr. 8 cm - analogia pobocza 

utwardzonego

m2 388,00

36 

d.6
KNNR 6 0702-01

Pionowe znaki drogowe - słupki z rur 

stalowych
szt. 1,00

Roboty wykończeniowe

Nawierzchnie

Remont przepustu drogowego



37 

d.6
KNNR 6 0702-05

Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, 

nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o 

pow. ponad 0.3 m2

szt. 1,00

38 

d.6
KNNR 6 0705-01

Oznakowanie poziome jezdni farbą 

chlorokauczukową - linie segregacyjne i 

krawędziowe ciągłe malowane ręcznie

m2 19,74


