
                                             Przedmiar robót 

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2603 C CIECHOCINEK- 
SIUTKOWO ODCINEK UL.CIECHOCIŃSKA W NIESZAWIE DŁ.0,998km 

OD km 6+635 DO km 7+633, POWIAT ALEKSANDRÓW KUJAWSKI, 
GMINA MIEJSKA NIESZAWA, WOJEWÓDZTWO 

KUJAWSKO-POMORSKIE 
 

Część działki nr 19, nr 343/1, nr 432, nr 343/2 i nr 294/9 jednostka 
ewidencyjna 040103_1 Nieszawa,  obręb [0001] Nieszawa 

 
KANALIZACJA DESZCZOWA 

) 

 
Lp. Podstawa 

ustalenia 

Opis robót Jedn. 

miary 

Obmiar 

 
  

1. Roboty drogowe    UWAGA: rozebranie i odtworzenie warstwy nawierzchni z mas mineralno-

bitumicznych policzono w kosztorysie branży drogowej 

 

 
1 2 3 4 5 

 1 wg nakładów 

rzeczowych 
KNNR 60801-020-

050 

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o 

grubości 20 cm             

(210,0m+420,0m+147,0m+144,0m)*2,0m 
Kod CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg 

m2 1 842,00 

 

2 wg nakładów 

rzeczowych 
KNNR 60103-030-

050 

 

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy 

konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane 

mechanicznie,przy użyciu walca wibracyjnego w 

gruntach kategorii II-VI   -podłoże gruntowe Is>1             

(210,0m+420,0m+147,0m+144,0m)*2,0m 
Kod CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg 

m2 1 842,00 

 

3 wg nakładów 

rzeczowych 
KNNR 60104-040-

050 

 

Mechaniczne wykonanie i zagęszczanie warstwy 

odsączającej z piasku  w korycie lub na całej szerokości 

korony,grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm             

(210,0m+420,0m+147,0m+144,0m)*2,0m 
Kod CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg 

m2 1 842,00 

 

4 wg nakładów 

rzeczowych 
KNNR 60111-

02010-050 

 

Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem 25 kg 

na 1 m2,grubość warstwy po zagęszczeniu 15 

cm,wykonywane gruntofrezarką  - grunt stabilizowany 

cementem o Rm=2,5MPa               

(210,0m+420,0m+147,0m+144,0m)*2,0m 
Kod CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg 

m2 1 842,00 

 

5 wg nakładów 

rzeczowych 
KNNR 60112-040-

050 

 

Górna warstwa podbudowy z kruszywa 

naturalnego,grubość warstwy po zagęszczeniu 6 cm    -

podbudowa pomocnicza z mieszanki żwirowo-

tłuczniowej z kruszywa łamanego stabilizowanego 

mechanicznie o frakcji 0/31,5                                         

(210,0m+420,0m+147,0m+144,0m)*2,0m 
Kod CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg 

m2 1 842,00 

 

6 wg nakładów 

rzeczowych 
KNNR 60112-010-

050 

 

Dolna warstwa podbudowy z kruszywa 

naturalnego,grubość warstwy po zagęszczeniu 16 cm-   

-podbudowa pomocnicza z mieszanki żwirowo-

tłuczniowej z kruszywa łamanego stabilizowanego 

mechanicznie o frakcji 0/31,5                                        

(210,0m+420,0m+147,0m+144,0m)*2,0m 
Kod CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg 

m2 1 842,00 

 



1 2 3 4 5 

7 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 4-04I1103-

04-060 

 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy 

mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu. Transport 

samochodem samowyładowczym na odległość 1 km. W 

cenie pozycji uwzględnić opłaty  za utylizację  

materiałów pochodzacych z rozbiórki                  

(210,0m+420,0m+147,0m+144,0m)*2,0m*0,2m 
Kod CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg 

m3 368,40 

 

8 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 4-04I1103-

05-060 

 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy 

mechanicznym załadunku i wyładunku.Nakłady 

uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km 

odl.transportu ponad 1 km-za dalsze 9km 
Kod CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg 

m3 3 315,60 

 

 

2. Roboty ziemne  sieć kanalizacji deszczowej    Uwaga:  W kosztorysie uwzględniono koszty wymiany 

gruntu  przewodu kanalizacji deszczowej zlokalizowanej pod nawierzchnią utwardzoną. Głębokość 

wykopów pomniejszono o grubość warstwy drogowej- przy wykonywaniu wykopów 28cm, przy zasypaniu o 

64cm 

 
1 2 3 4 5 

 9 wg nakładów 

rzeczowych 
KNNR 10202-040-

060 

 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 

o poj.łyżki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami 

samowyładowczymido 5 t na odl.do 1 km.Grunt kat.III -  

przyjęto 80% robót wykonywanych w sposób 

mechaniczny           

0,8*(210,0m*1,32m*1,05m+420,0m*1,32m*1,1m+147,

0m*1,32m*1,25m) 
Kod CPV: 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową 

rurociągów 

m3 914,76 

 

10 wg nakładów 

rzeczowych 
KNNR 10301-020-

060 

 

Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem 

samochodami samowyładowczymi do 5 t na odległość 1 

km. Grunt kategorii III-- przyjęto 20% robót 

wykonywanych w sposób ręczny         

0,2*(210,0m*1,32m*1,05m+420,0m*1,32m*1,1m+147,

0m*1,32m*1,25m) 
Kod CPV: 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową 

rurociągów 

m3 228,69 

 

11 wg nakładów 

rzeczowych 
KNNR 10202-040-

060 

 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 

o poj.łyżki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami 

samowyładowczymido 5 t na odl.do 1 km.Grunt kat.III - 

poszerzenie i pogłębienie wykopów pod studnie 

rewizyjne                        

2,5m*2,5m*1,8m*21szt+3szt*2,5m*2,5m*3,3m 
Kod CPV: 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową 

rurociągów 

m3 298,13 

 

12 wg nakładów 

rzeczowych 
KNNR 10202-040-

060 

 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 

o poj.łyżki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami 

samowyładowczymido 5 t na odl.do 1 km.Grunt kat.III - 

wykopy pod demontaż wpustów ulicznych                     

16szt*1,0m*1,0m*2,0m 
Kod CPV: 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową 

rurociągów 

m3 32,00 

 

13 wg nakładów 

rzeczowych 
KNNR 10208-

02010-060 

 

Nakłady uzup.do tablic za każdy rozpoczęty 1km 

odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.5-

10t,przy przewozie po drogach o 

nawierzch.utwardzonej.Grunt I-IV - wywóz ziemi z 

wykoów, przyjęto dodatek za dalsze 9km                          

9*(914,76m3+228,69m3+298,13m3+32,0m3) 
Kod CPV: 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową 
rurociągów 

m3 13 262,22 

 



1 2 3 4 5 

14 wg nakładów 

rzeczowych 
KNNR 41411-010-

060 

 

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o 

grubości 10 cm- podsypka z piasku                      

147,0m*0,8m*0,1m+ 

420,0m*0,7m*0,1m+210,0m*0,65m*0,1m 
Kod CPV: 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową 

rurociągów 

m3 54,81 

 

15 wg nakładów 

rzeczowych 
KNNR 10206-030-

060 

 

Roboty ziemne wykonywane koparkami 

podsiębier.0,40m3 i spycharkami 55kW w ziemi 

zmagazynowanej w hałdach z transp.samochodami 

samowył.do 10-15t,do 1km.Grunt I-III- wymiana gruntu 

,przywóz piasku w celu wykonania wymiany gruntu, 

jego zagęszczenia pod konstrukcję drogową  

przewidzianą w specyfikacji      UWAGA: w pozycji 

materiał uwzględnić koszt zakupu piasku                                   

(291,0m*0,96m*1,05m+420,0m*0,96m*1,1m+147,0m*

0,96m*1,25m+21szt*1,26m*2,5m*2,5m+3szt*2,66m*2,

5m*2,5m+16,0szt*1m*1m*1,46m)-60,08m3-

147,0m*3,14*0,2m*0,2m-420,0m*3,14*0,15m*0,15m-

291,0m*3,14*0,125m*0,125m-

21szt*3,14*0,7m*0,7m*1,26m-

3szt*3,14*0,7m*0,7m*2,66m 
Kod CPV: 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową 

rurociągów 

m3 898,70 

 

16 wg nakładów 

rzeczowych 
KNNR 10208-

02020-060 

 

Nakłady uzup.do tablic za każdy rozpoczęty 1km 

odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.10-

15t,przy przewozie po drogach o 

nawierz.utwardzonej.Grunt I-IV- przyjęto za dalsze 14 

km                                14*898,7m3 
Kod CPV: 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową 

rurociągów 

m3 12 581,80 

 

17 wg nakładów 

rzeczowych 
KNNR 10313-040-

050 

 

Umocnienie ażurowe ścian wykopów wraz z rozbiórką 

palami szalunkowymi stal.(wypraskami) w gruntach 

suchych.Wykopy o szer.do 1m i głęb.do 3m.Grunt 

kat.III-IV                                

(210,0m+420,0m+147,0m)*0,96m*2 
Kod CPV: 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową 
rurociągów 

m2 1 491,84 

 

18 wg nakładów 

rzeczowych 
KNNR 10313-080-

050 

 

Umocnienie ażurowe ścian wykopów z rozbiórką palami 

szalunkowymi stal.w gruntach suchych.Dodatek za 

każdy rozpoczęty 1mszer.wykopu o głęb.3m.Grunt 

kat.III-IV                                  147,0m*0,96m*2 
Kod CPV: 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową 
rurociągów 

m2 282,24 

 

19 wg nakładów 

rzeczowych 
KNNR 10315-040-

050 

 

Umocnienie ścian wykopów palami szalun.stal.pod 

komory,studzienki itp.na sieciach zewnętrzn.w gruntach 

suchych kat.I-IVwraz z rozbiórką.Głęb.umocnienia do 

3,5m                   

3szt*10,0m*2,66m+21szt*10,0m*1,26m 
Kod CPV: 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową 

rurociągów 

m2 344,40 

 

20 wg nakładów 

rzeczowych 
KNNR 10214-030-

060 

 

Zasypanie wykopów fundamentowych 

podłużnych,punktowych,obiektowych,rowów 

spycharkami 55kW.Zagęszczanie zagęszczarkami 

warstwy luźnej grub.40 cm.Grunt kat.I-II  -przyjęto 80% 

robót wykonywanych mechanicznie                       

898,7m3*0,8 
Kod CPV: 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową 
rurociągów 

m3 718,96 

 



1 2 3 4 5 

21 wg nakładów 

rzeczowych 
KNNR 10318-030-

060 

 

Zasypywanie wykopów szerokości 0,8 - 2,5 m o 

ścianach pionowych. Głębokość wykopu do 3,0 m. 

Grunt kategorii I-III-przyjęto 40% robót wykonywanych 

w sposób ręczny                           0,2*898,7m3 
Kod CPV: 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową 

rurociągów 

m3 179,74 

 

22 wg nakładów 

rzeczowych 
KNNR 10408-030-

060 

Zagęszczanie ziemi  zagęszczarkami. Grunt sypki 

kategorii I-II 
Kod CPV: 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową 
rurociągów 

m3 179,74 

 

23 wg nakładów 

rzeczowych 
KNNR 30403-010-

060 

Rozbiórka elementów betonowych-przekucie otworu                                 

32szt*0,25m*0,25m*0,2m 
Kod CPV: 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową 

rurociągów 

m3 0,40 

 

24 wg nakładów 

rzeczowych 
KNNR 30405-010-

060 

Uzupełnienie konstrukcji betonowych,betonem marki B 

7,5 - B 10                                         
Kod CPV: 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową 
rurociągów 

m3 0,40 

 

25 wg nakładów 

rzeczowych 
KNNR 10527-010-

090 

 

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i 

telekomunikacyjnych typ lekki. Element o rozpiętości 

2,00 m- 
Kod CPV: 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i 

kabli 

kpl 80,00 

 

26 wg nakładów 

rzeczowych 
KNNR 10527-060-

090 

 

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych 

i telekomunikacyjnych typ lekki. Element o rozpiętości 

2,00 m 
Kod CPV: 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i 

kabli 

kpl 80,00 

 

27 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 2-19W0218-

01-020 

 

Zabezpieczenie kabli w ziemi. Nakłady na jedno 

zabezpieczenie o długości do 1,5 m- montaż rur 

ochronnych na kablach elektrycznych 
Kod CPV: 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i 
kabli 

szt 52,00 

 

28 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 4-04I1103-

04-060 

 

Wywiezienie zdemontowanych wpustów ulicznych, 

studni rewizyjnych i rur  z terenu rozbiórki przy 

mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu. Transport 

samochodem samowyładowczym na odległość 1 km. W 

cenie pozycji uwzględnić opłaty  za utylizację  

materiałów pochodzacych z rozbiórki                 

16szt*3,14*0,5m*0,15m+5szt*3,14*1,2m*0,2m+193,0

m*3,14*0,2m*0,03m 
Kod CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg 

m3 11,17 

 

29 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 4-04I1103-

05-060 

 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy 

mechanicznym załadunku i wyładunku.Nakłady 

uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km 

odl.transportu ponad 1 km-za dalsze 9km 
Kod CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg 

m3 100,53 

 

 

3. Roboty montażowe-sieć kanalizacji deszczowej 

 
1 2 3 4 5 

 30 wg nakładów 

rzeczowych 
KNNR 41308-060-

040 

Kanały z rur PCW. Rurociągi  z  PCW o średnicy 

zewnętrznej 400x11,7 mm,łączone za pomocą kielicha z 

pierścieniem uszczelniającym, o sztywności obwodowej 

SN 8 

m 147,00 

 



1 2 3 4 5 

31 wg nakładów 

rzeczowych 
KNNR 41308-050-

040 

 

Kanały z rur PCW. Rurociągi  z  PCW o średnicy 

zewnętrznej 315x9,2 mm,łączone za pomocą kielicha z 

pierścieniem uszczelniającym, o sztywności obwodowej 

SN 8 
Kod CPV: 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową 

rurociągów 

m 420,00 

 

32 wg nakładów 

rzeczowych 
KNNR 41308-040-

040 

 

Kanały z rur PVC. Rurociągi PVC o średnicy 

zewnętrznej 250x7,3 mm, łączone za pomocą kielicha z 

pierścieniem uszczelniającym, o sztywności obwodowej 

SN 8 
Kod CPV: 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową 

rurociągów 

m 210,00 

 

33 wg nakładów 

rzeczowych 
KNNR 41413-030-

020 

 

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych średnicy 1200 

mm o głębokości 3 m,w gotowym wykopie, z betonu 

B40, z włazem typu ciężkiego kl. D (40t) z uszczelką 

gumową, z płytą nadstudzienną i pierścieniem 

odciążającym, wyprowadzenie rur przewodowych sieci 

kanalizacji deszczowej z uszczelnieniem na uszczelkę   
Kod CPV: 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową 
rurociągów 

szt 24,00 

 

34 wg nakładów 

rzeczowych 
KNNR 41413-040-

041 

 

Dodatek za każde 0,5 m różnicy głębokości studni 

rewizyjnych z kręgów betonowych średnicy 1200 mm o 

głębokości 3 m,w gotowym wykopie 
Kod CPV: 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową 
rurociągów 

0,5 m -62,00 

 

35 wg nakładów 

rzeczowych 
KNNR 41413-080-

060 

Betonowa podstawa studni rewizyjnych z kręgów 

betonowych w gotowym wykopie 
Kod CPV: 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową 

rurociągów 

m3 22,61 

 

36 wg nakładów 

rzeczowych 
KNNR 41610-040-

172 

Próba wodna szczelności kanałów rurowych z rur 

stalowych, PVC o średnicy nominalnej 300 mm 
Kod CPV: 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową 
rurociągów 

próba 1,00 

 

37 wg nakładów 

rzeczowych 
KNNR 41610-050-

172 

Próba wodna szczelności kanałów rurowych z rur 

stalowych, PVC o średnicy nominalnej 400 mm 

 

próba 1,00 

 

38 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 4-050411-02-

090 

Demontaż studzienek ściekowych ulicznych betonowych 

o średnicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu 
Kod CPV: 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową 

rurociągów 

kpl 16,00 

 

39 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 4-050409-

0301-090 

Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych o 

średnicach 1200 mm i głębokości  do 3 m w gotowym 

wykopie przy użyciu sprzętu mechanicznego 

 

kpl 5,00 

 

40 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 4-050315-04-

040 

Demontaż rurociągu betonowego kielichowego 

uszczelnionego zaprawą cementową. Rurociąg o 

średnicy nominalnej 400 mm 

 

m 193,00 

 

 

4. Roboty ziemne - podłączenie wpustów deszczowych    Uwaga:  W kosztorysie uwzględniono koszty 

wymiany gruntu  odcinków przewodu kanalizacji deszczowej zlokalizowanych pod nawierzchnią 

utwardzoną. Głębokość wykopów pomniejszono o grubość warstwy drogowej- przy wykonywaniu wykopów 

28cm, przy zasypaniu o 64cm 

 
1 2 3 4 5 



1 2 3 4 5 

 41 wg nakładów 

rzeczowych 
KNNR 10202-040-

060 

 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 

o poj.łyżki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami 

samowyładowczymido 5 t na odl.do 1 km.Grunt kat.III -  

przyjęto 80% robót wykonywanych w sposób 

mechaniczny           0,8*146,0m*0,9m*1,0m 
Kod CPV: 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową 

rurociągów 

m3 105,12 

 

42 wg nakładów 

rzeczowych 
KNNR 10301-020-

060 

 

Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem 

samochodami samowyładowczymi do 5 t na odległość 1 

km. Grunt kategorii III-- przyjęto 20% robót 

wykonywanych w sposób ręczny         

0,2*146,0m*0,9m*1,0m 
Kod CPV: 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową 
rurociągów 

m3 26,28 

 

43 wg nakładów 

rzeczowych 
KNNR 10202-040-

060 

 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 

o poj.łyżki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami 

samowyładowczymido 5 t na odl.do 1 km.Grunt kat.III - 

wypowy pod wpusty krawężnikowe               

32szt*2,0m*0,5m*1,0m 
Kod CPV: 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową 
rurociągów 

m3 32,00 

 

44 wg nakładów 

rzeczowych 
KNNR 10208-

02010-060 

 

Nakłady uzup.do tablic za każdy rozpoczęty 1km 

odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.5-

10t,przy przewozie po drogach o 

nawierzch.utwardzonej.Grunt I-IV - wywóz ziemi z 

wykoów, przyjęto dodatek za dalsze 9km                          

9*(105,12m3+26,28m3+32,0m3) 
Kod CPV: 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową 

rurociągów 

m3 1 470,60 

 

45 wg nakładów 

rzeczowych 
KNNR 41411-010-

060 

 

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o 

grubości 10 cm- podsypka z piasku                       

175,0m*0,6m*0,1m-175,0m*3,14*0,08m*0,08m 
Kod CPV: 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową 

rurociągów 

m3 6,98 

 

46 wg nakładów 

rzeczowych 
KNNR 10206-030-

060 

 

Roboty ziemne wykonywane koparkami 

podsiębier.0,40m3 i spycharkami 55kW w ziemi 

zmagazynowanej w hałdach z transp.samochodami 

samowył.do 10-15t,do 1km.Grunt I-III- wymiana gruntu 

,przywóz piasku w celu wykonania wymiany gruntu, 

jego zagęszczenia pod konstrukcję drogową  

przewidzianą w specyfikacji      UWAGA: w pozycji 

materiał uwzględnić koszt zakupu piasku            

105,12m3+26,28m3+32,0m3-146,0m*0,6m*0,1m-

146,0m*3,14*0,08m*0,08m-32szt* 

(1,0m*0,4m*0,6m+0,5m*0,4m*0,9m)                              
Kod CPV: 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową 

rurociągów 

m3 138,27 

 

47 wg nakładów 

rzeczowych 
KNNR 10208-

02020-060 

 

Nakłady uzup.do tablic za każdy rozpoczęty 1km 

odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.10-

15t,przy przewozie po drogach o 

nawierz.utwardzonej.Grunt I-IV- przyjęto za dalsze 14 

km                                14*138,27m3 
Kod CPV: 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową 
rurociągów 

m3 1 935,78 

 

48 wg nakładów 

rzeczowych 
KNNR 10313-040-

050 

 

Umocnienie ażurowe ścian wykopów wraz z rozbiórką 

palami szalunkowymi stal.(wypraskami) w gruntach 

suchych.Wykopy o szer.do 1m i głęb.do 3m.Grunt 

kat.III-IV               175,0m*1,0m*2 
Kod CPV: 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową 
rurociągów 

m2 350,00 
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49 wg nakładów 

rzeczowych 
KNNR 10214-030-

060 

 

Zasypanie wykopów fundamentowych 

podłużnych,punktowych,obiektowych,rowów 

spycharkami 55kW.Zagęszczanie zagęszczarkami 

warstwy luźnej grub.40 cm.Grunt kat.I-II  -przyjęto 80% 

robót wykonywanych mechanicznie                    

138,27m3*0,8 
Kod CPV: 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową 

rurociągów 

m3 110,62 

 

50 wg nakładów 

rzeczowych 
KNNR 10318-030-

060 

 

Zasypywanie wykopów szerokości 0,8 - 2,5 m o 

ścianach pionowych. Głębokość wykopu do 3,0 m. 

Grunt kategorii I-III-przyjęto 40% robót wykonywanych 

w sposób ręczny                   0,2*138,27m3 
Kod CPV: 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową 
rurociągów 

m3 27,65 

 

51 wg nakładów 

rzeczowych 
KNNR 10408-030-

060 

Zagęszczanie ziemi  zagęszczarkami. Grunt sypki 

kategorii I-II 
Kod CPV: 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową 

rurociągów 

m3 27,65 

 

52 wg nakładów 

rzeczowych 
KNNR 10210-030-

060 

 

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład 

koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3, 

głębokość wykopu do 3,00m. Grunt kategorii III-IV -  

przyjęto 80% robót wykonywanych w sposób 

mechaniczny        0,8*30,0m*0,9m*1,0m 
Kod CPV: 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową 

rurociągów 

m3 21,60 

 

53 wg nakładów 

rzeczowych 
KNNR 10307-040-

060 

 

Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 

m o ścianach pionowych w gruntach suchych z ręcznym 

wydobyciem urobku. Grunt kategorii III-IV   -  przyjęto 

20% robót wykonywanych w sposób reczny        

0,2*30,0m*0,9m*1,0m 
Kod CPV: 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową 
rurociągów 

m3 5,40 

 

54 wg nakładów 

rzeczowych 
KNNR 41411-010-

060 

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o 

grubości 10 cm-nadsypka z piasku   30,0m*0,6m*0,1m 
Kod CPV: 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową 

rurociągów 

m3 1,80 

 

55 wg nakładów 

rzeczowych 
KNNR 41411-020-

060 

 

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o 

grubości 15 cm- obsypka z piasku               

30,0m*0,6m*0,1m  -30,0m*3,14*0,08m*0,08m               
Kod CPV: 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową 

rurociągów 

m3 1,20 

 

56 wg nakładów 

rzeczowych 
KNNR 10214-050-

060 

 

Zasypanie wykopów fundamentowych 

podłużnych,punktowych,obiektowych,rowów 

spycharkami 55 kW. Zagęszczanie ubijakami warstwy 

luźnej grub.25 cm. Grunt kat.III-IV -przyjęto 80% robót 

wykonywanych mechanicznie          

0,8*(21,6m3+5,4m3-30,0m*0,6m*0,35m) 
Kod CPV: 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową 

rurociągów 

m3 16,56 

 

57 wg nakładów 

rzeczowych 
KNNR 10318-030-

060 

 

Zasypywanie wykopów szerokości 0,8 - 2,5 m o 

ścianach pionowych. Głębokość wykopu do 3,0 m. 

Grunt kategorii I-III-przyjęto 20% robót wykonywanych 

w sposób ręczny                            0,2*(21,6m3+5,4m3-

30,0m*0,6m*0,35m) 
Kod CPV: 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową 

rurociągów 

m3 4,14 

 

58 wg nakładów 

rzeczowych 
KNNR 10408-020-

060 

Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi. Grunt 

spoisty kategorii III 
Kod CPV: 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową 

rurociągów 

 

m3 4,14 
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59 wg nakładów 

rzeczowych 
KNNR 10206-030-

060 

 

Roboty ziemne wykonywane koparkami 

podsiębier.0,40m3 i spycharkami 55kW w ziemi 

zmagazynowanej w hałdach z transp.samochodami 

samowył.do 10-15t,do 1km.Grunt I-III- wywóz 

nadmiaru ziemi                        21,6m3+5,4m3-16,56m3-

4,14m3 
Kod CPV: 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową 

rurociągów 

m3 6,30 

 

60 wg nakładów 

rzeczowych 
KNNR 10208-

02020-060 

 

Nakłady uzup.do tablic za każdy rozpoczęty 1km 

odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.10-

15t,przy przewozie po drogach o 

nawierz.utwardzonej.Grunt I-IV- przyjęto za dalsze 14 

km                                14*6,3m3 
Kod CPV: 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową 
rurociągów 

m3 88,20 

 

 

5. Roboty montażowe-podłączenie wpustów deszczowych 
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 61 wg nakładów 

rzeczowych 
KNNR 41308-020-

040 

 

Kanały z rur PVC. Rurociągi z  PVC o średnicy 

zewnętrznej 160x4,7 mm,  łączone za pomocą kielicha z 

pierścieniem uszczelniającym, o sztywności obwodowej 

SN 8 
Kod CPV: 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową 

rurociągów 

m 175,00 

 

62 wg nakładów 

rzeczowych 
KNNR 41424-020-

020 

 

analogia- zakup i montaż  systemowych, 

trzyelementowych, krawężnikowych wpustów ulicznych ( 

element  środkowy z osadnikiem piasku i z rewizją 

górną nad osadnikiem).Każdy element wpustu o 

L=0,5m. 
Kod CPV: 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową 

rurociągów 

szt 32,00 

 

63 wg nakładów 

rzeczowych 
KNNR 41321-020-

020 

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe, , o 

sztywności obwodowej SN 8 o średnicy zewnętrznej 160 

mm łączone na wcisk-kolano 
Kod CPV: 45231110-9 Roboty budowlane w zakresie kładzenia 

rurociągów 

szt 64,00 

 

 

 


