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Przedmiar robót dotycz ący projektu wykonawczego p.n.:  
”Zagospodarowanie terenu przy filii MDK w Karsiborz e” 

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia  Jednostka 
miary 

Ilość 

d.1 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe  
1 d.1 KSNR 1 101-1 

 
Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni - średnica drzew 10-15 
cm 
(9*1):100 

100 szt 0,09 

2 d.1 KNR 2-25 307-3 
 

Ogrodzenia na słupkach metalowych obetonowanych – rozebranie 
212*2 

1 m2 424,00 

3 d.1 KSNR 1 301-2 
 

Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość 1 km kat. 
gruntu III – analogia 
(0,25*0,8*208):100 

100 m3 0,42 

4 d.1 KNR 2-31 812-3 Rozebranie ław pod krawężniki z betonu – analogia 
0,25*0,8*208 

1 m3 41,60 

5 d.1 KNR 4-04 1107-3 Wywiezienie złomu z terenu rozbiórki - transport złomu samochodem 
skrzyniowym na odległość do 1 km z załadunkiem i wyładunkiem 
mechanicznym 
(43,96*212):1000 

1 t 9,32 

6 d.1 KNR 4-04 1107-4 Wywiezienie złomu z terenu rozbiórki - nakłady uzupełniające za każdy 
dalszy rozpoczęty km odległości transportu ponad 1 km - krotność x24 
(43,96*212):1000 

1 t 9,32 

7 d.1 KNR 4-04 1105-1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i 
mechanicznym wyładowaniu - transport samochodem samowyładowczym 
na odległość do 1 km 
0,25*0,8*208 

1 m3 41,60 

8 d.1 KNR 4-04 1105-2 
 
 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i 
mechanicznym wyładowaniu - nakłady uzupełniające za każdy dalszy 
rozpoczęty km odległości transportu ponad 1 km - krotność x29 
0,25*0,8*208 

1 m3 41,60 

d.2 Ogrodzenie systemowe 

9 d.2 KSNR 1 202-4 
 

Roboty ziemne wyk. koparkami podsiębiernymi z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km koparki o poj. łyżki 0.25 
m3, grunt kat. III-IV  (wykopy pod fundamenty słupków ogrodzenia 
systemowego) 
[98*(0,25*0,25*0,8)]:100 

100 m3 0,05 

10 d.2 KSNR 2 106-3 
 

Betonowanie konstrukcji w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym 
z transportem betonu w pojemniku konstrukcje zbrojone - ławy i stopy 
fundamentowe – analogia (fundamenty słupków ogrodzenia systemowego) 
[98*(0,25*0,25*0,8)]:100 

100 m3 0,05 

11 d.2 KNR 2-02 1804-11 
 

Ogrodzenie z siatki o wys.1.5 m na słupkach stal. o rozstawie 2.10 m z rur 
o średnicy 70 mm 
(65+22+14+15+49+25):100 

100 m 1,90 

12 d.2 KNR 2-02 1804-11 
 

Ogrodzenie z siatki o wys.1.5 m na słupkach stal. o rozstawie 2.10 m z rur 
o średnicy 70 mm - analogia (ogrodzenie systemowe o wysokości ok. 2,5 
m) 
(10+12):100 

100 m 0,22 

13 d.2 KNR 2-01  415-2 
 

Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów 1 m3 ziemi leżącej na 
długości 1 m wzdłuż krawędzi wykopu, kat. gruntu III 
(0,25*98):100 

100 m3 0,25 

d.3 Roboty nawierzchniowe 
 

14 d.3 KNR 2-01  126-1 
 

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek gr. 
warstwy do 15 cm (ciąg pieszo- jezdny z kostki bet. + parkiet utwardzony + 
palenisko + grillowisko+ ekokratka) 
(14+12,67+166+345,3+1,7):100 

100 m2 5,40 

15 d.3 KNR 2-01  119-3 
 

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie 
równinnym (wytyczenie: ciąg pieszo- jezdny + parkiet utwardzony + 
palenisko + nawierzchnia z ekokratki ) 
(70+30+ 20);1000 

1 km 0,12 

16 d.3 KNR 2-01  121-2 
 

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod 
nawierzchnie placów postojowych 
[(14+12,67+166+345,3+1,7)]:10000 

1 ha 0,05 

17 d.3 KNR 2-01  229-2 
 

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m, kat. 
gruntu III - nakłady podstawowe 
(45,7*0,05*1):100 

100 m3 0,03 



„Zagospodarowanie terenu przy Filii MDK w Karsiborze" 
PRZEDMIAR 

 4 

18 d.3 KNR 2-01  230-1 
 

Zasypywanie wykopów spycharkami - przemieszczenie gruntu na 
odległość do 10 d.2m, kat. gruntu I-II d.2I – analogia (Wymiana gruntu na 
głębokość 1,0m- pod stopy fundamentowe wiaty oraz podestu 
scenicznego) 
[6*(0,45*0,45*0,8)+43*(0,23*0,26*0,8)]:100 

100 m3 0,03 

19 d.3 KNR 2-31 103-2 
 

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni wykonywane ręcznie, grunt kat. III-IV 
[(14+12,67+166+345,3+1,7)]:100 

100 m2 5,40 

20 d.3 KNR 2-31 402-4 
 

Ławy betonowe z oporem pod krawężniki  (ciąg pieszo- jezdny z kostki 
bet.) 
45,7*0,05*1 

1 m3 2,29 

21 d.3 KNR 2-31 407-3 
 

Obrzeża betonowe o wym.30x8 na podsypce piaskowej z wypełnieniem 
spoin piaskiem 
45,7:100 

100 m 0,46 

22 d.3 KNR 2-31 114-1 
 

Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna o gr.20 cm po 
zagęszczeniu 
(14+12,67+166+345,3+1,7):100 

100 m2 5,40 

23 d.3 KNR 2-31 511-2 
 

Nawierzchnie kostki brukowej betonowej gr.6 cm układanej na podsypce 
cementowo-piaskowej (ciąg pieszo- jezdny + parkiet utwardzony + 
palenisko + grillowisko) 
(14+12,67+166):100 

100 m2 1,93 

24 d.2 KSNR 6 301-4 
 

Nawierzchnie na podsypce żwirowej z kostki kamiennej nieregularnej o 
wys.8 cm 
(0,5*0,5*3,14)100 

100 m2 0,01 

25a d.3 kalkulacja 
indywidualna 
 

Dostawa, zakup i rozłożenie agrotkaniny ściółkującej w kolorze czarnym, 
gramatura- 90 do 100 g 
11,8+1,2 

m2 13,00 

26a d.3 kalkulacja 
indywidualna 
 

Nawierzchnie z EKO-kratki 
345,3*5 

szt. 1726,5 

27 d.3 KNR 2-31 407-3 
 

Obrzeża betonowe o wym.30x8 na podsypce piaskowej z wypełnieniem 
spoin piaskiem- analogia- dostawa, zakup i montaż wzdłuż krawędzi 
nasadzeń obrzeży uniwersalnych wykonanych z surowców wtórnych, 
kotwionych do gruntu, o wysokości do  8 cm (wysokość dostosowana do 
wysokości warstwy żwiru),  w kolorze czarnym 
0,02+0,08 

100 m 0,1 
 

d.4 Kontener sanitarny 

28a d.4 kalkulacja 
indywidualna 

Dostawa i montaż kontenera sanitarnego - kalkulacja indywidualna szt 1,00 

29 d.4 KNR 2-18 607-2 Deskowanie ścian prostych, bloków oporowych o wys.3 m – analogia- 
montaż rusztu pod panele drewniane na kontenerze sanitarnym: kontrłat 
drewnianych 30 x 30 mm, co 56cm, łat drewnianych 50 x 60 cm co 56 cm  
(2,82*3,2)*2+(6,7*2,82)*2 

10 m2 5,6 

30 d.4 KNR 2-02 
WACETOB 612-3 

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt 
układanych na sucho - jedna warstwa – analogia- wełna mineralna grubość 
50 mm pod panelami na kontenerze sanitarnym 
[(2,82*3,2)*2+(6,7*2,82)*2]-9 

100 m2 0,47 

31 d.4 KNR 2-02 KNR 2-
02 WACETOB 
613-6 

Izolacje przeciwdźwiękowe z płytek pilśniowych dźwiękochłonnych 
pionowe, na ruszcie - paraizolacja pod panelami kontenera sanitarnego 
[(2,82*3,2)*2+(6,7*2,82)*2]-9 

100 m2 0,47 

32 d.4 KNR 2-18 607-2 Deskowanie ścian prostych, bloków oporowych o wys.3 m – analogia- 
montaż paneli elewacyjnych z tworzywa drewnopodobnego lub z drewna 
sosnowego 
[(2,82*3,2)+(6,7*2,82)*2]-9 

10 m2 3,8 

33 d.4 KNR 2-02 612-7 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt wiórowo-cementowych pionowe, 
na ruszcie- analogia- ułożenie paneli elewacyjnych blaszanych na 
kontenerze sanitarnym 
2,82*3,2 

100 m2 0,09 

34 d.4 KNR 2-15 220-5 Zlewozmywaki żeliwne lub stalowe na szafce – analogia- montaż 
zlewozmywaka zewnętrznego- stół ze zlewem dwukomorowym ze stali 
nierdzewnej bez półki 

1 szt 2,00 

35 d.4 KNR 2-15 220-5 
 

Zlewozmywaki żeliwne lub stalowe na szafce - analogia (montaż stołu 
przyściennego bez półki 400x600x850 mm  skręcany ze stali nierdzewnej 
bez półki) 
 

1 szt 1,00 

36 d.4 KNR 2-15 115-2 Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o średnicy nominalnej 15 mm 1 szt 2,00 
37a d.4 kalkulacja 

indywidualna 
Daszek systemowy - kalkulacja indywidualna szt 2,00 
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d.5 Scena plenerowa 
 

38 d.5 KNR 2-01  312-10 Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 1 m, 
kat.gruntu III (pod fundamenty podpór podestu scenicznego) 

1 dół 49,00 

38 d.5 KNR 2-02 
WACETOB 203-1 

Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0.5 m3 (fundamenty podpór 
podestu scenicznego) 
 (6*0,45*0,45*0,8) + (43*0,23*0,26*0,8) 

1 m3 3,03 

39 d.5 KNR 2-02 290-1 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli - pręty 
stalowe okrągłe gładkie – analogia(fundamenty podpór podestu 
scenicznego) 

1 t 0,03 

40 d.5 KNR 2-02 290-2 
 

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli - pręty 
stalowe okrągłe żebrowane - analogia (fundamenty podpór podestu 
scenicznego) 
140*0,001 

1 t 0,14 

41 d.5 KNR 4-01 
WACETOB 324-1 
 

Obsadzenie w ścianach wsporników lub haków zawiasowych 1 szt 6,00 

42 d.5 KNR 2-02 406-6 
 

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - ramy górne i płatwie o dł. ponad 
3 m i przekroju poprzecznym drewna ponad 180 cm2 
1,3*0,04*6 

1 m3 0,31 

43 d.5 KNR 2-02 408-3 
 

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - krokwie zwykłe o dł.do 4.5 m i 
przekroju poprzecznym drewna do 180 cm2 
2*(0,08*0,16*4,515+0,08*0,16*4,14+0,08*0,16*3,73+0,08*0,16*3,33+ 
0,08*0,16*2,92+0,08*0,16*2,52+0,08*0,16*2,115+0,08*0,16*+1,74) 

1 m3 0,65 

44 d.5 KNR 2-02 408-2 
 

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - kleszcze o przekroju 
poprzecznym drewna do 180 cm2 
(0,05*0,1*2,22)*16 

1 m3 0,2 

45 d.5 KNR 2-02 408-5 
 

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - krokwie zwykłe o dł. ponad 4.5 
m i przekroju poprzrzecznym drewna do 180 cm2 
0,14x0,14x4,84 

1 m3 0,10 

46 d.5 KNR 2-02 408-5 
 

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - krokwie zwykłe o dł. ponad 4.5 
m i przekroju poprzrzecznym drewna do 180 cm2 
0,1+0,2+0,1+0,1 

1 m3 0,50 

47 d.5 KNR 2-02 410-1 
 

Deskowanie połaci dachowych 
15,25+15,25 

1 m2 30,50 

48 d.5 KNR 2-02 
WACETOB 504-1 

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe – analogia 
(15,25+15,25):100 

100 m2 0,31 

49 d.5 KNR 2-02 501-1 
 

Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym 1-warstwowo – analogia- 
przekładka montażowa 
(15,25+15,25):100 

100 m2 0,31 

50 d.5 KNR 4-01 
WACETOB 628-3 
 

Impregnacja grzybobójcza drewna metodą smarowania /preparatami 
olejowymi/ dwukrotnie, desek i płyt- el. konstrukcyjne wiaty drewnianej 
 

1 m2 53,00 

51a d.5 kalkulacja 
indywidualna 
 

Ścianki z płyt z poliwęglanu litego grubości 6 mm wraz z zamocowaniem 
H- profili z aluminum anodowanego- kalkulacja indywidualna  
5,181+4,5+4,636 

m2 14,32 

52a d.5 kalkulacja 
indywidualna 

Ścianki z płyt z poliwęglanu litego grubości 6 mm-  zamocowanie ścianek w  
H- profilach  z aluminum anodowanego 
2,34+2,23+2,21+2,11+2+2+2+1,8 

m 17 

53 d.5 KNR 4-01 
WACETOB 628-3 
 

Impregnacja grzybobójcza drewna metodą smarowania /preparatami 
olejowymi/ dwukrotnie, desek i płyt- deski bangkirai w ściankach z 
poliwęglanu 
3+2,5 

1 m2 5,50 

54 d.5 KNR 2-02 
WACETOB 522-1 
 

Rynny dachowe - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej 
ocynkowanej i blachy z cynku rynien dachowych półokrągłych o średnicy 
10 cm – analogia 
2*5,535 

100 m 0,11 

55 d.5 KNR 2-02 
WACETOB 528-2 
 

Rury spustowe z blachy miedzianej okrągłe o średnicy 12 cm – analogia- 
Rury spustowe okrągłe o śr. 90 mm - z blachy powlekane 
3+3 

100 m 0,06 

56 d.5 KNR 2-02 
WACETOB 525-1 
 

Rynny z PCV półokrągłe o średnicy 125 mm – analogia- Rynny dachowe 
półokrągłe o średnicy 125mm 
2*5,535 

100 m 0,01 

57 d.5 KNR 2-02 
WACETOB 528-2 
 

Rury spustowe z blachy miedzianej okrągłe o średnicy 12 cm – analogia- 
montaż denek rynnowych 

100 m 0,01 

59 d.5 KNR 2-02 Rury spustowe z blachy miedzianej okrągłe o średnicy 12 cm – analogia- 100 m 0,01 



„Zagospodarowanie terenu przy Filii MDK w Karsiborze" 
PRZEDMIAR 

 6 

WACETOB 528-2 
 

Montaż kolanka o śr. 90 mm 

60a d.5 kalkulacja 
indywidualna 
 

Wykonanie podestu scenicznego - kalkulacja indywidualna kpl 1,00 

61 d.5 KNR 2-02 407-2 
 

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - podwaliny o dł. ponad 2 m i 
przekroju poprzecznym drewna ponad 180 cm2 – analogia- legary z 
drewna egzotycznego pod podłogę z drewna egzotycznego podestu 
scenicznego 
(0,07*0,045*2,647)+ (0,07*0,045*3,256)+ (0,07*0,045*3,884)+ 
(0,07*0,045*4,512)+ (0,07*0,045*5,14)+ 
(0,07*0,045*5,767)+(0,07*0,045*6,396)+ (0,07*0,045*7,023)+ 
(0,07*0,045*7,651)+ (0,07*0,045*7,813)+ (0,07*0,045*6,433)+ 
(0,07*0,045*4,713) 

1 m3 0,28 

62 d.5 KNR 2-02 1110-1 
 

Podłogi z desek struganych o gr.25 mm- podłoga podestu scenicznego z 
desek z drewna bagkirai 25x145mm 
6,6*4,85 

100 m2 0,32 

63 d.5 KNR 2-02 1110-1 
 

Podłogi z desek struganych o gr.25 mm – analogia- deskowanie frontu 
sceny deski z drewna bagkirai 25x145x 520mm 
2*4**0,01 

100 m2 0,08 

64 d.5 KNR 4-01 
WACETOB 628-3 
 

Impregnacja grzybobójcza drewna metodą smarowania /preparatami 
olejowymi/ dwukrotnie, desek i płyt- deskowanie podłogi sceny 
6,6*4,85 

1 m2 32,00 

65 d.5 KNR 2-02 218-5 Schody żelbetowe zabiegowe na płycie lub belkach policzkowych z płytą 
gr.8 cm – analogia- schody policzkowe policzki z blachy stalowej 
ocynkowanej gr. 12mm, stal St3, 
0,33*2 
 

1 m2 0,66 

66 d.5 KNR 4-01 417-1 
 

Wymiana elementów schodów drewnianych - stopnic – analogia- stopnie z 
desek bangkirai 
3*2 

1 szt 6,00 

67 d.5 KNR 2-02 1111-8 
 

Lakierowanie posadzek i parkietów - analogia, krotność x3 
 

100 m2 0,06 

d.6 Grillow ędzarnia kamienna 
68a kalkulacja 

indywidualna 
Wykonanie grilla kamiennego kpl 1,00 

d.7. Mała architektura 
69a 
d.7. 

kalkulacja 
indywidualna 

Dostawa i ustawienie ławostołów piknikowych-zakup, transport i montaż szt 10,00 

70a 
d.7. 

kalkulacja 
indywidualna 

przeplotnia-zakup, transport i montaż kpl. 1,00 

71a 
d.7. 

kalkulacja 
indywidualna 

Ściana wspinaczkowa- zestaw sprawnościowy ze ścianą wspinaczkową i 
przeplotnią- zakup, transport i montaż 

kpl 1,00 

72a 
d.7. 

kalkulacja 
indywidualna 

Tablica do rysowania- zakup, transport i montaż kpl 1,00 

d.8 Zieleń 
73 d.8 KNR 2-21 201-3 

[R=0,955] 
 

Ręczne przekopanie gleby w gruncie kat.I-II na terenie płaskim, grunt 
przerośnięty korzeniami 

100 m2 20,50 

74 d.8 KNR 2-21 213-1 
[R=0,955] 
 

Ręczne rozrzucanie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim, 
gr.warstwy 2 cm 

1 ha 0,20 

75d.8 KNR 2-21 109-3 
[R=0,955] 
 

Przygotowanie mieszanek do nawożenia gleby z ziemi urodzajnej oraz 
torfu 

100 m3 0,41 

76 d.8 KNR 2-21 211-1 
[R=0,955] 
płaskim, 
gr.warstwy 2 cm 

Ręczne rozrzucanie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej na terenie 1 ha 0,21 

77d.8 KNR 2-21 302-5 
[R=0,955] 
 

Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim 
w gruncie kat.III z zaprawą całkowitą dołów o średnicy i głębokości 0.5 m 
Pecherznica kalinolistna Physpsarpus opulifolius ‘Diabolo’® 

100 szt 0,02 

78 d.8 KNR 2-21 302-5 
[R=0,955] 
 

Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim 
w gruncie kat.III z zaprawą całkowitą dołów o średnicy i głębokości 0.5 m 
Jaśminowiec wonny Philadelphus coronarius 

100 szt 0,02 

79d.8 KNR 2-21 302-5 
[R=0,955] 
 

Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim 
w gruncie kat.III z zaprawą całkowitą dołów o średnicy i głębokości 0.5 m 
Krzewuszka cudowna Weigela florida  ‘Victoria’ 

100 szt 0,02 
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80d.8 KNR 2-21 331-5 
[R=0,955] 
 

Sadzenie krzewów żywopłotowych w rowach o szer.do 45 cm z zaprawą 
całkowitą rowów, grunt kat.III 
Ligustr pospolity Ligustrum vulgare 

100 szt 1,77 

81 d.8 KNR 2-21 331-5 
[R=0,955] 
 

Sadzenie krzewów żywopłotowych w rowach o szer.do 45 cm z zaprawą 
całkowitą rowów, grunt kat.III 
Cis pospolity Taxus baccata 

100 szt 0,36 

82d.8 KNR 2-21 302-5 
[R=0,955] 
 

Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim 
w gruncie kat.III z zaprawą całkowitą dołów o średnicy i głębokości 0.5 m – 
analogia- sadzenie pnącz 
Bluszcz pospolity Hedera helix 
 

100 szt 4,24 

83 d.8 KNR 2-21 403-4 
[R=0,955] 
 

Wykonanie trawników dywanowych siewem na terenie płaskim przy 
uprawie mechanicznej z nawożeniem, grunt kat.III 
2050,3*0,0001 

1 ha 0,02 

84d.8 KNR 2-21 209-1 
[R=0,955] 
 

Ręczne rozrzucanie torfu na terenie płaskim, gr.warstwy 2 cm – analogia 
1000*0,0001 

1 ha 0,01 

85d.8 KNR 2-21 209-2 
[R=0,955] 
 

Ręczne rozrzucanie torfu na terenie płaskim, dodatek za każdy następny 1 
cm - analogia; krotność x13 
1000*0,0001 

1 ha 0,01 

d.9 Instalacje wod.- kan 
   

d.9.1 Przył ącze wodoci ągowe 
   
KNR 2-01  215-4 
 

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami 
przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3, kat.gruntu III 

86 
d.9.1 

 64*0,9*1,5*0,01 

100 m3 0,8640 

87 
d.9.1 

KNR 2-01  230-2 
 

Zasypywanie wykopów spycharkami - przemieszczenie gruntu na 
odległość do 10 m, kat.gruntu IV 
64*0,9*1,5*0,01 

100 m3 0,8640 

88d.9.1 KNR 2-01  236-3 
 

Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami, grunt sypki kat.I-III 
64*0,9*1,5*0,01 

100 m3 0,8640 

Podłoża z materiałów sypkich o grugości 10 cm - podsypka i obsypka z 
boku 

89d.9.1 
 

KNR 2-18 501-1 
 

64*0,9*0,01 

100 m2 0,5760 

90 
d.9.1 

KNR 2-01  233-2 
 

Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 
kW (75 KM), kat.gruntu III 

100 m2 0,6400 

91d.9.1 KNR 2-18  WACETOB 527-1 
Przejście przez ściany komór tulejami stalowymi "PS" przy gr.ściany 20 cm 
- średnica otworu 210 mm - analogia 

1 szt 1,00 

92d.9.1 KNR 2-18 109-1 
 

Rurociągi z polietylenu niskociśnieniowego /PE/ łączone metodą 
zgrzewania o średnicy zewnętrznej 65 mm - analogia 

100 m 0,6400 

93a 
d.9.1 

KNR 2-18 
WACETOB 112-1 
 

Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-
kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) - średnica zewnętrzna 
do 90 mm - analogia 

10 szt 0,2000 

94 
d.9.1 

kalkulacja 
indywidualna 
 

Studnia wodomierzowa kpl 1,0000 

95d.9.1 KNR 2-18 
WACETOB 704-1 
 

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, 
PVC, PE, PEHD o średnicy nominalnej 90-110 mm - analogia 

1 próba - 200 m 0,32 

96d.9.1 KNR 2-18 
WACETOB 707-1 
 

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej o średnicy nominalnej do 150 
mm 

200 m 0,3200 

87d.9.1 KNR 2-18 
WACETOB 708-1 
 

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o średnicy nominalnej do 150 
mm 

200 m 0,3200 

98 
d.9.1 

KNR 2-19 
WACETOB 102-1 
 

Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa 
sztucznego  - analogia 

100 m 0,6400 

d.9.2 Przykanalik sanitarny 
  

  
99 
d.9.2 

KNR 2-01  215-4 
 

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami przedsiębiernymi 
o poj.łyżki 0.25 m3, kat.gruntu III 
59*0,9*1,3*0,01 

100 m3 0,6903 
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100 
d.9.2 

KNR 2-01  230-2 
 

Zasypywanie wykopów spycharkami - przemieszczenie gruntu na odległość 
do 10 m, kat.gruntu IV 
59*0,9*1,3*0,01 

100 m3 0,6903 

101d.9.2 KNR 2-01  236-3 
 

Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami, grunt sypki kat.I-III 
59*0,9*1,3*0,01 

100 m3 0,6903 

102 
d.9.2 

KNR 2-18 501-1 
 

Podłoża z materiałów sypkich o grugości 10 cm - podsypka i obsypka z 
boku 
59*0,9*0,01 

100 m2 0,5310 

103d9.2 KNR 2-01  233-2 
 

Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 
kW (75 KM), kat.gruntu III 
59*0,9*0,01 

100 m2 0,5310 

104 
d.9.2 

KNR 2-18 
WACETOB 527-2 
 

Przejście przez ściany komór tulejami stalowymi "PS" przy gr.ściany 20 cm 
- średnica otworu 260 mm – analogia 
 

1 szt 1,00 

105 
d.9.2 

KNR 2-18 
WACETOB 408-2 
 

Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk - średnica zewnętrzna rury 160 
mm 
59*0,9*1,3*0,01 

100 m 0,6900 

106 
d.9.2 

KNR 2-18 613-1 
 

Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kręgów betonowych o średnicy 
1000 mm i głębokości studni 3 m - (głębokość 2 m, bez murowania 
postawy) 
 

1 studnia 1,0000 

107d.9.2 KNR 2-18 613-2 
 

Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kręgów betonowych o średnicy 
1000 mm - za każde 0.5 m różnicy głębokości 

0.5 m 2,0000 

108 
d.9.2 

KNR 2-18 
WACETOB 517-1 
 

Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o średnicy 315-425 mm - 
zamknięcie stożkiem betonowym 

1 szt 3,0000 

109 
d.9.2 

KNR 2-19 
WACETOB 102-1 
 

Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa 
sztucznego  - analogia 

100 m 0,5900 

110d.9.2 KNR 2-18 804-1 
 

Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 150 mm 100 m 0,5900 

d.10 Roboty elektryczne 
  

  
111 d.10 KNNR 5 0701-02 

 
Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III 
 

m3 56,560 

112 d.10 KNNR 5 0706-02 
 

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.6 m m 402,000 

113 d.10 KNNR 5 0705-01 
 

Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm 
20+12+10 

m 48,000 

114 d.10 KNNR 5 0707-02 
 

Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie 
30*3 

m 90,000 

115 d.10 KNNR 5 0707-04 
 

 
Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie 
18+12 

m 40,000 

116 d.10 KNNR 5 0707-02 
 

Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie 
23+22 

m 45,000 

117 d.10 KNNR 5 0713-02 
 

Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach 
zamkniętych 
23+25 

m 48,000 

118 d.10 KNNR 5 0713-
02 
 

Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w fundamentach i słupach 
8+2 

m 10,000 

119 d.10 KNNR 5 0907-
06 
 

Układanie uziomów w rowach kablowych 
58+144 

m 202,000 

120 d.10 KNNR 5 0411-
04 
 

Fundamenty prefabrykowane betonowe w gruncie kat.III o objętości w 
wykopie do 0.1 m3 pod słupy 

szt. 5,000 

121 d.10 KNNR 5 0702-
02 
 

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III m3 56,560 

122 d.10 KNNR 5 0726-
10 
 

Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na 
napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych 

szt. 4,000 

123 d.10 KNNR 5 0726- Zarobienie na sucho końca kabla 3-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na szt. 10,000 
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napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych 

124 d.10 KNNR 5 1001-
01 
 

Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg szt. 5,000 

125 d.10 KNNR 5 1003-
02 
 

Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury 
osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 7 m 

kpl.przew. 5,000 

126 d.10 KNNR 5 1004-
01 
 

Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie szt. 5,000 

127 d.10 KNNR 5 1006-
02 
 

Szafka blaszana z tablicą bezpiecznikową szt. 1,000 

128 d.10 KNNR 5 1302-
03 
 

Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy odc. 8,000 

129 d.10 KNNR 5 0404-
01 
 

Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg szt. 1,000 

130d.10 KNNR 5 0401-
04 
 

Złącza kablowe typu ZKP kpl. 1,0000 

131 d.10 KNNR 5 0404-
01 
 

Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg szt. 1,000 

132 d.10 KNNR 5 0404-
01 
 

Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg szt. 1,000 

133d.10 KNNR 5 0406-
02 
 

Aparaty elektryczne o masie do 5 kg szt. 1,000 

134d.10 KNNR 5 1304-
01 
 

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt. 1,000 

135 d.10 KNNR 5 1304-
02 
 

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) szt. 7,000 

136 d.10 KNNR 5 1304-
05 
 

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) szt. 1,000 

137 d.10 KNNR 5 1304-
06 
 

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny 
pomiar) 

szt. 7,000 

 


