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Stanica 1go maja skrzyzowanie OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ, ROBOTY TOWARZYSZĄCE
1

d.1 kalk. własna
Organizacja placu budowy 
(m.in.organizacja zaplecza i zabezpieczenie placu budowy, inwentaryzacja
stanu istniejącego, zabezpieczenie punktów granicznych, wprowadzenie
czasowej organizacji ruchu)

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

2
d.1 kalk. własna

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

3
d.1 kalk. własna

Docelowa organizacja ruchu : dwa przejścia dla pieszych z czerwonym wypeł-
nieniem, barierki U-11, oznakowanie pionowe/poziome zgodnie z organizacją
ruchu, demontaż znaków przeznaczonych do usunięcia

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

2 SKRZYŻOWANIE Z DROGĄ WOJEWÓDZKĄ
2.1 Robory rozbiórkowe i roboty ziemne

4
d.2.1

KNR AT-03
0102-04

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywo-
zem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km

m2

323.43 m2 323.430
RAZEM 323.430

5
d.2.1

KNR AT-03
0101-02

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm m

8.52+52.82 m 61.340
RAZEM 61.340

6
d.2.1

KNR 2-31
0813-03

Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm wraz z rozbiórką ławy m

4.80+44.84+12.41+10.77+8.22+47.07+11.88 m 139.990
RAZEM 139.990

7
d.2.1

KNR 2-31
0807-01

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej m2

106.0 m2 106.000
RAZEM 106.000

8
d.2.1

KNR 2-01
0212-08 +
KNR 2-01
0214-04
analogia

Załadunek gruzu i wywóz do 1 km
Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-
chodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV ->
transport gruzu i frezu
Krotność = 10

m3

poz.4*0.10+poz.7*0.08+poz.6*0.30*0.15 m3 47.123
RAZEM 47.123

9
d.2.1

KNR 2-01
0206-04 +
KNR 2-01
0214-04

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w
gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km
Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-
chodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV -> do-
celowo 10 km

KORYTOWANIE

m3

<korytowanie pod drogę>319.66*0.48+<korytowanie pod chodnik z kostki be-
tonowej>113.22*0.31+<korytowanie pod nawierzchnię granitową>62.12*0.34

m3 209.656

RAZEM 209.656
2.2 KANALIZACJA DESZCZOWA
10

d.2.2
KNR 2-01
0317-0201
z.sz. 2.2 
analogia

Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w
gruntach suchych kat. III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcz-
nym; oraz wykopy pod studnie - 10% wykopów wykonywanych ręcznie

m3

0.10*(<D1.1 do Wp1>5.36*1.35*1.0+<S1>(2.0+0.15+0.30)*(0.70*0.70*3.14)+<
Wpust>(1.20+0.15)*(0.40*0.40*3.14))

m3 1.168

RAZEM 1.168
11

d.2.2
KNR 2-01
0218-03
z.sz. 2.3.2.
9903 
analogia

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na
odkład w gruncie kat. IV Grunt oblepiający naczynie robocze. - wykopy mecha-
niczne pod kanalizację -> 90%

m3

0.90*(<D1.1 do Wp1>5.36*1.35*1.0+<S1>(2.0+0.15+0.30)*(0.70*0.70*3.14)+<
Wpust>(1.20+0.15)*(0.40*0.40*3.14))

m3 10.515

RAZEM 10.515
12

d.2.2
KNR 2-18
0501-02
analogia

Kanały rurowe oraz studnie - podłoża z materiałów sypkich oraz obsypka stud-
ni o grub.15 cm

m2

<D1 do Wp1>5.36*1.0+<pod studnie>(0.70*0.70*3.14)+<pod wpusty>(0.40*
0.40*3.14)

m2 7.401

RAZEM 7.401
13

d.2.2
KNR 2-18
0625-02

Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr.500 mm z osadni-
kiem bez syfonu

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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14

d.2.2
KNR 2-18
0613-01
analogia

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr.1000 mm w gotowym wykopie o
głębok. 3m

stud.

1 stud. 1.000
RAZEM 1.000

15
d.2.2

KNR 2-18
0613-02

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr.1000 mm w gotowym wykopie za
każde 0.5 m różnicy głęb.

[0.5 m]
stud.

-2 [0.5 m]
stud.

-2.000

RAZEM -2.000
16

d.2.2
KNR-W 2-18
0408-03

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm m

5.36 m 5.360
RAZEM 5.360

17
d.2.2

KNR 2-01
0320-02
analogia

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m
kat.gr.III-IV - WYMIANA GRUNTU - zasypanie wykopu piaskiem

m3

(poz.10+poz.11)-poz.12*0.15-<D1 do Wp1>(5.36*(0.1*0.1*3.14)+<S10>(2.0+
0.15+0.30)*(0.50*0.50*3.14)+<Wpusty>((1.20+0.15)*(0.250*0.250*3.14))*1)

m3 8.216

RAZEM 8.216
18

d.2.2
KNR 4-01
0108-07 +
KNR 4-01
0108-08

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt
kat. IV
Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km -
docelowo 5 km

m3

(poz.10+poz.11) m3 11.683
RAZEM 11.683

19
d.2.2 analiza indy-

widualna

Czynności odbiorowe: próby szczelności kanału oraz studni kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

20
d.2.2

KNR 2-01
0322-07 +
KNR 2-01
0322-11

Ażurowe umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o gł. do 3,0 m wy-
praskami w gruntach suchych kat. III-IV wraz z rozbiórką(szer. do 1 m) - stan-
dardowa długość handlowa 2,50 m
Ażurowe umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o gł. do 3,0 m wy-
praskami w gruntach suchych kat. III-IV wraz z rozbiórką(dodatek za dalszy 1
m szerokości)

m2

<D1 do Wp1>5.36*2*2+<pod studnie>(1.40*2.5*2)+<pod wpusty>(0.50*2.50*2) m2 30.940
RAZEM 30.940

2.3 Nawierzchnia skrzy żowania
21

d.2.3
KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gr.kat.I-IV

m2

319.66 m2 319.660
RAZEM 319.660

22
d.2.3

KNR 2-31
0114-05 +
KNR 2-31
0114-06

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm
Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm
grub.po zagęszcz.
Docelowo 20 cm

m2

319.66 m2 319.660
RAZEM 319.660

23
d.2.3

KNR 2-31
1004-04

Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej m2

poz.22 m2 319.660
RAZEM 319.660

24
d.2.3

KNR 2-31
1004-07

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2

poz.23 m2 319.660
RAZEM 319.660

25
d.2.3

KNR 2-31
0110-01 +
KNR 2-31
0110-02

Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P grub.warstwy po za-
gęszczeniu 4 cm
Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P - dodatek za każdy ko-
lejny 1 cm x 12

docelowo 16 cm

m2

296.94 m2 296.940
RAZEM 296.940

26
d.2.3

KNR 2-31
1004-06

Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2

poz.25 m2 296.940
RAZEM 296.940

27
d.2.3

KNR 2-31
1004-07

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2

poz.26 m2 296.940
RAZEM 296.940
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28

d.2.3
KNR 2-31
0310-01 +
KNR 2-31
0310-02

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wią-
żąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wią-
żąca asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. x4

docelowo 8 cm

m2

312.64 m2 312.640
RAZEM 312.640

29
d.2.3

KNR 2-31
1004-06

Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2

poz.28 m2 312.640
RAZEM 312.640

30
d.2.3

KNR 2-31
1004-07

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2

poz.29 m2 312.640
RAZEM 312.640

31
d.2.3 analogia

Ułożenie geosiatki na połączeniu nawierzchni skrzyżowania z drogą wojewódz-
ką o wytrzymałości 100/100 kN/m

mb

62.82 mb 62.820
RAZEM 62.820

32
d.2.3

KNR 2-31
0310-05 +
KNR 2-31
0310-06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ście-
ralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ście-
ralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.

docelowo 4cm

m2

323.43 m2 323.430
RAZEM 323.430

33
d.2.3

KNNR 6
0403-03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław be-
tonowych na podsypce cementowo-piaskowej

m

81.05 m 81.050
RAZEM 81.050

34
d.2.3

KNNR 6
0403-05

Krawężniki kamienne wystające o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem ław be-
tonowych na podsypce cementowo-piaskowej

m

47.07 m 47.070
RAZEM 47.070

2.4 Nawierzchnia opaski z kostki betonowej
35

d.2.4
KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gr.kat.I-IV

m2

113.22 m2 113.220
RAZEM 113.220

36
d.2.4

KNR 2-31
0114-05 +
KNR 2-31
0114-06

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm
Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm gru-
bości po zagęszczeniu x5

Docelowo 20 cm

m2

poz.35 m2 113.220
RAZEM 113.220

37
d.2.4

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnia opaski z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej

m2

poz.35 m2 113.220
RAZEM 113.220

38
d.2.4

KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej m

58.30+55.98 m 114.280
RAZEM 114.280

2.5 Nawierzchnia chodników z kostki granitowej
39

d.2.5
KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gr.kat.I-IV

m2

62.12 m2 62.120
RAZEM 62.120

40
d.2.5

KNR 2-31
0114-05 +
KNR 2-31
0114-06

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm
Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm gru-
bości po zagęszczeniu x5

docelowo 20 cm

m2

poz.39 m2 62.120
RAZEM 62.120

41
d.2.5

KNR 2-31
0505-04

Chodnik z kostki kamiennej nieregularnej o wys. 10 cm na podsypce cem.pias-
kowej z wyp.spoin zapr.cement.

m2

poz.39 m2 62.120
RAZEM 62.120

42
d.2.5

KNNR 6
0404-05

Obrzeża granitowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej m

10.27+8.33+2.27 m 20.870
RAZEM 20.870

2.6 Roboty wyko ńczeniowe
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43

d.2.6
KNR 2-01
0510-01

Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m2

53.26+14.09+21.42+116.53 m2 205.300
RAZEM 205.300

44
d.2.6

KNR 2-31
0107-01 z.o.
2.12. 9901-
02 
analogia

Wykonanie poboczy z destruktu asfaltowego - średnia grubość warstwy po za-
gęszczeniu do 10 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węż-
szych niż 2.5 m

m3

45.35 m3 45.350
RAZEM 45.350
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