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Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

1 Wykonanie kolektorów kanalizacji sanitarnej na terenie Osiedla Kórnickiego w Kostrzynie

1.1 Kolektory K-9-1 (ul. Liliowa)
1 KNR 231-0804-03-00 IGM Warszawa 162,000 m2

Rozebranie mechaniczne nawierzchni z tłucznia kamiennego, o grubości: 15 cm
2 KNNR 001-0209-04-00 MRRiB 292,000 m3

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki: 0,25 m3 /grunt
kat. III/

3 KNNR 001-0307-04-00 MRRiB 97,000 m3

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości 1,5-3,0 m, o ścianach pionowych, z ręcznym wydobyciem
urobku, w gruntach suchych: kat. III-IV

4 KNNR 001-0312-01-00 MRRiB 7,800 100 m2

Pełne umocnienie ścian wykopów, wraz z rozbiórką, balami drewnianymi w gruntach kat. I-IV, przy wykopach o
szer. 1 m i głębokości: do 3,0 m /grunty suche/

5 KNR 201-0607-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 90,000 szt

Igłofiltry o średnicy do 50 mm, wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki, do głębokości 4,0 m
6 Pozycja 120,000 m-g

Odpompowanie wody pompą spalinową
7 Pozycja 60,000 m-g

Odpompowanie wody z wykopu
8 KNNR 004-1411-02-00 MRRiB 24,000 m3

Podłoża z materiałów sypkich pod kanały i obiekty - grubość podłoża: 15 cm
9 KNNR 004-1308-04-00 MRRiB 162,000 m

Kanały z rur kanalizacyjnych PCW łączonych na wcisk /rury łącznie z uszczelką/, o średnicy zewnętrznej: 250
mm

10 KNNR 004-1413-01-00 MRRiB 2,000 studnia

Ustawienie studni rewizyjnej z kręgów betonowych, w gotowym wykopie, o głębokości 3,0 m - średnica
kręgów: 1000 mm, H=2m

11 KNNR 004-1413-02-00 MRRiB -  4,000 szt

Ustawienie studni rewizyjnej z kręgów betonowych, w gotowym wykopie, o głębokości 3,0 m - średnica
kręgów: 1000 mm - za każde 0,5 m różnicy głębokości

12 KNNR 004-1413-01-00 MRRiB 2,000 studnia

Ustawienie studni rewizyjnej z kręgów betonowych, w gotowym wykopie, o głębokości 3,0 m - średnica
kręgów: 1000 mm, H=2,5m

13 KNNR 004-1413-02-00 MRRiB -  2,000 szt

Ustawienie studni rewizyjnej z kręgów betonowych, w gotowym wykopie, o głębokości 3,0 m - średnica
kręgów: 1000 mm - za każde 0,5 m różnicy głębokości

14 KNNR 004-1610-03-00 MRRiB 2,000 próba

Próba wodna szczelności kanałów rurowych /dla odcinka równego odległ.między studzienkami/, z rur o
średnicy nominalnej: 250 mm - oprócz rur betonowych i żelbetowych

15 KNNR 011-0501-05-00 MRRiB 49,000 m3

Podłoża i obsypki z piasku dowiezionego, w wykopie umocnionym o głęb. do 5 m: suchym lub o normalnej
wilgotności

16 KNNR 001-0214-02-00 MRRiB 316,000 m3

Zasypanie wykopów fundament.podłużnych,punktowych, rowów, wykopów obiektowych, w gruncie kat.III-IV,
z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami, spycharkami: 55 kW /50 KM/-grub.zagęszczanej warstwy 30
cm

17 KNNR 001-0205-02-00 MRRiB 73,000 m3

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, z
transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km, przy pojemności łyżki koparki: 0,25 m3
/grunt kat. I-III/

18 Pozycja 156,000 m3

Dostawa ziemi do zasypki
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Kanalizacja sanitarna dla Osiedla Kórnickiego w Kostrzynie
1.  Wykonanie kolektorów kanalizacji sanitarnej na terenie Osiedla Kórnickiego w Kostrzynie
1.1. Kolektory K-9-1 (ul. Liliowa)
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Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

19 KNR 1501-0113-01-01 IGM Warszawa 1,560 100 m

Analogia: zagospodarowanie nadmiaru ziemi
20 KNR 231-0204-01-00 IGM Warszawa 162,000 m2

Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z kamienia podkładowego o grubości po uwałowaniu:
14 cm

21 KNR 231-0204-05-00 IGM Warszawa 162,000 m2

Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia o grubości po uwałowaniu: 7 cm

1.2 Kolektory K-9-2 (ul. Malwowa)
22 KNR 231-0804-03-00 IGM Warszawa 80,000 m2

Rozebranie mechaniczne nawierzchni z tłucznia kamiennego, o grubości: 15 cm
23 KNNR 001-0209-04-00 MRRiB 106,000 m3

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki: 0,25 m3 /grunt
kat. III/

24 KNNR 001-0307-04-00 MRRiB 37,000 m3

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości 1,5-3,0 m, o ścianach pionowych, z ręcznym wydobyciem
urobku, w gruntach suchych: kat. III-IV

25 KNNR 001-0312-01-00 MRRiB 2,640 100 m2

Pełne umocnienie ścian wykopów, wraz z rozbiórką, balami drewnianymi w gruntach kat. I-IV, przy wykopach o
szer. 1 m i głębokości: do 3,0 m /grunty suche/

26 KNR 201-0607-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 40,000 szt

Igłofiltry o średnicy do 50 mm, wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki, do głębokości 4,0 m
27 Pozycja 30,000 m-g

Odpompowanie wody pompą spalinową
28 Pozycja 15,000 m-g

Odpompowanie wody z wykopu
29 KNNR 004-1411-02-00 MRRiB 11,000 m3

Podłoża z materiałów sypkich pod kanały i obiekty - grubość podłoża: 15 cm
30 KNNR 004-1308-03-00 MRRiB 80,000 m

Kanały z rur kanalizacyjnych PCW łączonych na wcisk /rury łącznie z uszczelką/, o średnicy zewnętrznej: 200
mm

31 KNNR 004-1413-01-00 MRRiB 4,000 studnia

Ustawienie studni rewizyjnej z kręgów betonowych, w gotowym wykopie, o głębokości 3,0 m - średnica
kręgów: 1000 mm

32 KNNR 004-1413-02-00 MRRiB -  8,000 szt

Ustawienie studni rewizyjnej z kręgów betonowych, w gotowym wykopie, o głębokości 3,0 m - średnica
kręgów: 1000 mm - za każde 0,5 m różnicy głębokości

33 KNNR 004-1610-02-00 MRRiB 2,000 próba

Próba wodna szczelności kanałów rurowych /dla odcinka równego odległ.między studzienkami/, z rur o
średnicy nominalnej: 200 mm - oprócz rur betonowych i żelbetowych

34 KNNR 011-0501-05-00 MRRiB 22,000 m3

Podłoża i obsypki z piasku dowiezionego, w wykopie umocnionym o głęb. do 5 m: suchym lub o normalnej
wilgotności

35 KNNR 001-0214-02-00 MRRiB 110,000 m3

Zasypanie wykopów fundament.podłużnych,punktowych, rowów, wykopów obiektowych, w gruncie kat.III-IV,
z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami, spycharkami: 55 kW /50 KM/-grub.zagęszczanej warstwy 30
cm

36 KNNR 001-0205-02-00 MRRiB 33,000 m3

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, z
transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km, przy pojemności łyżki koparki: 0,25 m3
/grunt kat. I-III/

37 Pozycja 57,000 m3

Dostawa ziemi do zasypki
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Kanalizacja sanitarna dla Osiedla Kórnickiego w Kostrzynie
1.  Wykonanie kolektorów kanalizacji sanitarnej na terenie Osiedla Kórnickiego w Kostrzynie
1.2. Kolektory K-9-2 (ul. Malwowa)
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38 KNR 1501-0113-01-01 IGM Warszawa 0,570 100 m

Analogia: zagospodarowanie nadmiaru ziemi
39 KNR 231-0204-01-00 IGM Warszawa 80,000 m2

Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z kamienia podkładowego o grubości po uwałowaniu:
14 cm

40 KNR 231-0204-05-00 IGM Warszawa 80,000 m2

Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia o grubości po uwałowaniu: 7 cm

1.3 Kolektor K-9-3 (ul.Makowa)
41 KNR 231-0804-03-00 IGM Warszawa 225,000 m2

Rozebranie mechaniczne nawierzchni z tłucznia kamiennego, o grubości: 15 cm
42 KNNR 001-0209-04-00 MRRiB 324,000 m3

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki: 0,25 m3 /grunt
kat. III/

43 KNNR 001-0307-04-00 MRRiB 111,000 m3

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości 1,5-3,0 m, o ścianach pionowych, z ręcznym wydobyciem
urobku, w gruntach suchych: kat. III-IV

44 KNNR 001-0312-01-00 MRRiB 8,100 100 m2

Pełne umocnienie ścian wykopów, wraz z rozbiórką, balami drewnianymi w gruntach kat. I-IV, przy wykopach o
szer. 1 m i głębokości: do 3,0 m /grunty suche/

45 KNR 201-0607-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 115,000 szt

Igłofiltry o średnicy do 50 mm, wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki, do głębokości 4,0 m
46 Pozycja 70,000 m-g

Odpompowanie wody pompą spalinową
47 Pozycja 35,000 m-g

Odpompowanie wody z wykopu
48 KNNR 004-1411-02-00 MRRiB 30,000 m3

Podłoża z materiałów sypkich pod kanały i obiekty - grubość podłoża: 15 cm
49 KNNR 004-1308-03-00 MRRiB 225,000 m

Kanały z rur kanalizacyjnych PCW łączonych na wcisk /rury łącznie z uszczelką/, o średnicy zewnętrznej: 200
mm

50 KNNR 004-1413-01-00 MRRiB 9,000 studnia

Ustawienie studni rewizyjnej z kręgów betonowych, w gotowym wykopie, o głębokości 3,0 m - średnica
kręgów: 1000 mm

51 KNNR 004-1413-02-00 MRRiB -  18,000 szt

Ustawienie studni rewizyjnej z kręgów betonowych, w gotowym wykopie, o głębokości 3,0 m - średnica
kręgów: 1000 mm - za każde 0,5 m różnicy głębokości

52 KNNR 004-1610-02-00 MRRiB 5,000 próba

Próba wodna szczelności kanałów rurowych /dla odcinka równego odległ.między studzienkami/, z rur o
średnicy nominalnej: 200 mm - oprócz rur betonowych i żelbetowych

53 KNNR 011-0501-05-00 MRRiB 61,000 m3

Podłoża i obsypki z piasku dowiezionego, w wykopie umocnionym o głęb. do 5 m: suchym lub o normalnej
wilgotności

54 KNNR 001-0214-02-00 MRRiB 344,000 m3

Zasypanie wykopów fundament.podłużnych,punktowych, rowów, wykopów obiektowych, w gruncie kat.III-IV,
z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami, spycharkami: 55 kW /50 KM/-grub.zagęszczanej warstwy 30
cm

55 KNNR 001-0205-02-00 MRRiB 91,000 m3

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, z
transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km, przy pojemności łyżki koparki: 0,25 m3
/grunt kat. I-III/

56 Pozycja 174,000 m3

Dostawa ziemi do zasypki
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Kanalizacja sanitarna dla Osiedla Kórnickiego w Kostrzynie
1.  Wykonanie kolektorów kanalizacji sanitarnej na terenie Osiedla Kórnickiego w Kostrzynie
1.3. Kolektor K-9-3 (ul.Makowa)
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57 KNR 1501-0113-01-01 IGM Warszawa 1,740 100 m

Analogia: zagospodarowanie nadmiaru ziemi
58 KNR 231-0204-01-00 IGM Warszawa 225,000 m2

Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z kamienia podkładowego o grubości po uwałowaniu:
14 cm

59 KNR 231-0204-05-00 IGM Warszawa 225,000 m2

Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia o grubości po uwałowaniu: 7 cm

1.4 Kolektor K-9-4 (ul. Modrakowa)
60 KNR 231-0804-03-00 IGM Warszawa 105,000 m2

Rozebranie mechaniczne nawierzchni z tłucznia kamiennego, o grubości: 15 cm
61 KNNR 001-0209-04-00 MRRiB 220,000 m3

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki: 0,25 m3 /grunt
kat. III/

62 KNNR 001-0307-04-00 MRRiB 74,000 m3

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości 1,5-3,0 m, o ścianach pionowych, z ręcznym wydobyciem
urobku, w gruntach suchych: kat. III-IV

63 KNNR 001-0312-01-00 MRRiB 5,880 100 m2

Pełne umocnienie ścian wykopów, wraz z rozbiórką, balami drewnianymi w gruntach kat. I-IV, przy wykopach o
szer. 1 m i głębokości: do 3,0 m /grunty suche/

64 KNR 201-0607-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 50,000 szt

Igłofiltry o średnicy do 50 mm, wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki, do głębokości 4,0 m
65 Pozycja 40,000 m-g

Odpompowanie wody pompą spalinową
66 Pozycja 20,000 m-g

Odpompowanie wody z wykopu
67 KNNR 004-1411-02-00 MRRiB 15,750 m3

Podłoża z materiałów sypkich pod kanały i obiekty - grubość podłoża: 15 cm
68 KNNR 004-1308-04-00 MRRiB 105,000 m

Kanały z rur kanalizacyjnych PCW łączonych na wcisk /rury łącznie z uszczelką/, o średnicy zewnętrznej: 250
mm

69 KNNR 004-1413-01-00 MRRiB 2,000 studnia

Ustawienie studni rewizyjnej z kręgów betonowych, w gotowym wykopie, o głębokości 3,0 m - średnica
kręgów: 1000 mm

70 KNNR 004-1413-02-00 MRRiB -  2,000 szt

Ustawienie studni rewizyjnej z kręgów betonowych, w gotowym wykopie, o głębokości 3,0 m - średnica
kręgów: 1000 mm - za każde 0,5 m różnicy głębokości

71 KNNR 004-1413-01-00 MRRiB 3,000 studnia

Ustawienie studni rewizyjnej z kręgów betonowych, w gotowym wykopie, o głębokości 3,0 m - średnica
kręgów: 1000 mm

72 KNNR 004-1610-03-00 MRRiB 3,000 próba

Próba wodna szczelności kanałów rurowych /dla odcinka równego odległ.między studzienkami/, z rur o
średnicy nominalnej: 250 mm - oprócz rur betonowych i żelbetowych

73 KNNR 011-0501-05-00 MRRiB 31,500 m3

Podłoża i obsypki z piasku dowiezionego, w wykopie umocnionym o głęb. do 5 m: suchym lub o normalnej
wilgotności

74 KNNR 001-0214-02-00 MRRiB 294,000 m3

Zasypanie wykopów fundament.podłużnych,punktowych, rowów, wykopów obiektowych, w gruncie kat.III-IV,
z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami, spycharkami: 55 kW /50 KM/-grub.zagęszczanej warstwy 30
cm

75 KNNR 001-0205-02-00 MRRiB 17,250 m3

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, z
transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km, przy pojemności łyżki koparki: 0,25 m3
/grunt kat. I-III/
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Kanalizacja sanitarna dla Osiedla Kórnickiego w Kostrzynie
1.  Wykonanie kolektorów kanalizacji sanitarnej na terenie Osiedla Kórnickiego w Kostrzynie
1.4. Kolektor K-9-4 (ul. Modrakowa)
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76 Pozycja 118,000 m3

Dostawa ziemi do zasypki
77 KNR 1501-0113-01-01 IGM Warszawa 1,180 100 m

Analogia: zagospodarowanie nadmiaru ziemi
78 KNR 231-0204-01-00 IGM Warszawa 105,000 m2

Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z kamienia podkładowego o grubości po uwałowaniu:
14 cm

79 KNR 231-0204-05-00 IGM Warszawa 105,000 m2

Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia o grubości po uwałowaniu: 7 cm

2 Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej na terenie Osiedla Kórnickiego w Kostrzynie

2.5 Kolektory K-9-1
80 KNNR 001-0307-02-00 MRRiB 26,500 m3

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m, o ścianach pionowych, z ręcznym wydobyciem
urobku, w gruntach suchych: kat. III-IV

81 KNNR 001-0312-01-00 MRRiB 0,520 100 m2

Pełne umocnienie ścian wykopów, wraz z rozbiórką, balami drewnianymi w gruntach kat. I-IV, przy wykopach o
szer. 1 m i głębokości: do 3,0 m /grunty suche/

82 KNNR 011-0501-05-00 MRRiB 3,300 m3

Podłoża i obsypki z piasku dowiezionego, w wykopie umocnionym o głęb. do 5 m: suchym lub o normalnej
wilgotności

83 KNNR 011-0505-02-00 MRRiB 22,000 m

Przykanaliki z rur kielichowych  PCV o średnicy nom. 160 mm, układane w gotowym wykopie umocnionym o
głęb. do 5 m: suchym lub o normalnej wilgotności

84 KNNR 011-0406-03-00 MRRiB 2,000 studz.

Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw sztucznych, w wykopie umocnionym o głębokości
do 5,0 m, przy średnicy elementów: 425 mm i głębokości studzienki 2,0 m
Uwaga: skrót jednostki miary "studz." oznacza - studzienka

85 KNNR 011-0501-05-00 MRRiB 6,600 m3

Podłoża i obsypki z piasku dowiezionego, w wykopie umocnionym o głęb. do 5 m: suchym lub o normalnej
wilgotności

86 KNNR 001-0318-01-00 MRRiB 16,600 m3

Zasypywanie wykopów o szer. 0,8-2,5 m, o ścianach pionowych, przy głęb.wykopu do 1,5 m, warstwami grub.
20 cm, z zagęszczeniem ręcznym, w gruncie: kat. I-III

2.6 Kolektor K-9-2
87 KNNR 001-0307-02-00 MRRiB 125,000 m3

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m, o ścianach pionowych, z ręcznym wydobyciem
urobku, w gruntach suchych: kat. III-IV

88 KNNR 001-0312-01-00 MRRiB 2,490 100 m2

Pełne umocnienie ścian wykopów, wraz z rozbiórką, balami drewnianymi w gruntach kat. I-IV, przy wykopach o
szer. 1 m i głębokości: do 3,0 m /grunty suche/

89 KNNR 011-0501-05-00 MRRiB 11,000 m3

Podłoża i obsypki z piasku dowiezionego, w wykopie umocnionym o głęb. do 5 m: suchym lub o normalnej
wilgotności

90 KNNR 011-0505-02-00 MRRiB 83,000 m

Przykanaliki z rur kielichowych  PCV o średnicy nom. 150 mm, układane w gotowym wykopie umocnionym o
głęb. do 5 m: suchym lub o normalnej wilgotności

91 KNNR 011-0406-03-00 MRRiB 10,000 studz.

Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw sztucznych, w wykopie umocnionym o głębokości
do 5,0 m, przy średnicy elementów: 425 mm i głębokości studzienki 2,0 m
Uwaga: skrót jednostki miary "studz." oznacza - studzienka

92 KNNR 011-0501-05-00 MRRiB 22,000 m3

Podłoża i obsypki z piasku dowiezionego, w wykopie umocnionym o głęb. do 5 m: suchym lub o normalnej
wilgotności
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93 KNNR 001-0318-01-00 MRRiB 92,000 m3

Zasypywanie wykopów o szer. 0,8-2,5 m, o ścianach pionowych, przy głęb.wykopu do 1,5 m, warstwami grub.
20 cm, z zagęszczeniem ręcznym, w gruncie: kat. I-III

2.7 Kolektor K-9-3
94 KNNR 001-0307-02-00 MRRiB 222,000 m3

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m, o ścianach pionowych, z ręcznym wydobyciem
urobku, w gruntach suchych: kat. III-IV

95 KNNR 001-0312-01-00 MRRiB 4,440 100 m2

Pełne umocnienie ścian wykopów, wraz z rozbiórką, balami drewnianymi w gruntach kat. I-IV, przy wykopach o
szer. 1 m i głębokości: do 3,0 m /grunty suche/

96 KNNR 011-0501-05-00 MRRiB 20,000 m3

Podłoża i obsypki z piasku dowiezionego, w wykopie umocnionym o głęb. do 5 m: suchym lub o normalnej
wilgotności

97 KNNR 011-0505-02-00 MRRiB 148,000 m

Przykanaliki z rur kielichowych  PCV o średnicy nom. 150 mm, układane w gotowym wykopie umocnionym o
głęb. do 5 m: suchym lub o normalnej wilgotności

98 KNNR 011-0406-03-00 MRRiB 17,000 studz.

Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw sztucznych, w wykopie umocnionym o głębokości
do 5,0 m, przy średnicy elementów: 425 mm i głębokości studzienki 2,0 m
Uwaga: skrót jednostki miary "studz." oznacza - studzienka

99 KNNR 011-0501-05-00 MRRiB 40,000 m3

Podłoża i obsypki z piasku dowiezionego, w wykopie umocnionym o głęb. do 5 m: suchym lub o normalnej
wilgotności

100 KNNR 001-0318-01-00 MRRiB 162,000 m3

Zasypywanie wykopów o szer. 0,8-2,5 m, o ścianach pionowych, przy głęb.wykopu do 1,5 m, warstwami grub.
20 cm, z zagęszczeniem ręcznym, w gruncie: kat. I-III

2.8 Kolektor K-9-4
101 KNNR 001-0307-02-00 MRRiB 110,000 m3

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m, o ścianach pionowych, z ręcznym wydobyciem
urobku, w gruntach suchych: kat. III-IV

102 KNNR 001-0312-01-00 MRRiB 2,200 100 m2

Pełne umocnienie ścian wykopów, wraz z rozbiórką, balami drewnianymi w gruntach kat. I-IV, przy wykopach o
szer. 1 m i głębokości: do 3,0 m /grunty suche/

103 KNNR 011-0501-05-00 MRRiB 8,200 m3

Podłoża i obsypki z piasku dowiezionego, w wykopie umocnionym o głęb. do 5 m: suchym lub o normalnej
wilgotności

104 KNNR 011-0505-02-00 MRRiB 55,000 m

Przykanaliki z rur kielichowych  PCV o średnicy nom. 150 mm, układane w gotowym wykopie umocnionym o
głęb. do 5 m: suchym lub o normalnej wilgotności

105 KNNR 011-0406-03-00 MRRiB 9,000 studz.

Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw sztucznych, w wykopie umocnionym o głębokości
do 5,0 m, przy średnicy elementów: 425 mm i głębokości studzienki 2,0 m
Uwaga: skrót jednostki miary "studz." oznacza - studzienka

106 KNNR 011-0501-05-00 MRRiB 16,500 m3

Podłoża i obsypki z piasku dowiezionego, w wykopie umocnionym o głęb. do 5 m: suchym lub o normalnej
wilgotności

107 KNNR 001-0318-01-00 MRRiB 85,300 m3

Zasypywanie wykopów o szer. 0,8-2,5 m, o ścianach pionowych, przy głęb.wykopu do 1,5 m, warstwami grub.
20 cm, z zagęszczeniem ręcznym, w gruncie: kat. I-III

3 Roboty pozostałe
108 Pozycja 1,000 kpl

Wytyczenie geodezyjne trasy sieci kanalizacyjnej, popracowanie Planu organizacji ruchu + opłaty za zajęcie
pasa drogowego, oznakowanie i zabezpieczenie robót prowadzonych w pasie drogowym, wykonanie inspekcji
przy uzyciu kamery, dokumentacja powykonawcza
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- - -    Koniec  wydruku    - - -


