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Tabela wartości elementów scalonych

WartośćNazwaLp.
Roboty przygotowawcze1
Roboty rozbiórkowe2
Roboty podstawowe3
Kosztorys razem

Ogółem wartość kosztorysowa robót
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m3Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami 
podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat. III
-80% obmiaru

ST-01KNR 2-01 
0218-02

11
d.3.1

27,652m31,3 * (0,2 + 2,4 - 0,3) * (8,61 + 2,95) * 0,8
55,814m33,6 * 3,8 * (2,55 + 3,15 - 0,3 * 2) * 0,8
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tArmatura na istn. wodociągu DN400- demontaż 
(złom do zdeponowania w miejscu wskazanym 
przez zamawiającego)

ST-01KNR 2-05 
0208-04 

z.o.7.

9
d.2

0,500t0,5istn. komora
0,500t0,5K8
1,000t1inne

mLikwidacja/zamulenie istn. wodociągu DN400 mm  
wraz z kosztem roót ziemnych i towrzyszacych 
oraz utylizacji

ST-01
kalk. własna

10
d.2

55,000m55,0

Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i Wyliczeniaspec. techPodstawaLp.

m2Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o 
grubości 30 cm za pomocą spycharek - 80% 
obmiaru

ST-01KNR 2-01 
0126-01 
0126-02

1
d.1.1

3 640,000m2910,0 * 5,0 * 0,8

m2Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej 
(humusu) o grubości 30 cm z darnią z przerzutem -  
20% obmiaru

ST-01KNR 2-01 
0125-02 
0125-06

2
d.1.1

910,000m2poz.1 / 0,8 * 0,2

m2Nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych - 
wykonanie podsypki piaskowej

ST-01KNR 2-25 
0408-02

3
d.1.2

2 730,000m2910,0 * 3,0

m2Nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych (płyty o 
powierzchni ponad 3 m2) - budowa (płyty do 
częściowego odzysku)

ST-01KNR 2-25 
0408-04

4
d.1.2

2 730,000m2poz.3

m2Nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych (płyty o 
powierzchni do 3 m2) - rozebranie

ST-01KNR 2-25 
0408-05

5
d.1.2

2 730,000m2poz.3

m3Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem 
na terenie płaskim

ST-01KNR 2-21 
0218-01

6
d.1.3

273,000m3poz.2 * 0,3

m3Rozścielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharką 
na terenie płaskim

ST-01KNNR 1 
0526-01

7
d.1.3

1 092,000m3poz.1 * 0,3

m2Wykonanie trawników dywanowych siewem na 
gruncie kat. I-II bez nawożenia

ST-01KNR 2-21 
0401-01

8
d.1.3

4 550,000m2poz.1 + poz.2



Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i Wyliczeniaspec. techPodstawaLp.
m3Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod 

fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach 
suchych kat. III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub 
wyciągiem ręcznym; głębokość do 3,0 m, 
szerokość 0,8-1,5 m - 20% obmiaru

ST-01KNR 2-01 
0317-0501

12
d.3.1

6,913m31,3 * (0,2 + 2,4 - 0,3) * (8,61 + 2,95) * 0,2

m3Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod 
fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach 
suchych kat. III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub 
wyciągiem ręcznym; głębokość do 3,0 m, 
szerokość 2,6-4,5 m - 20% obmiaru

ST-01KNR 2-01 
0317-0503

13
d.3.1

13,954m33,6 * 3,8 * (2,55 + 3,15 - 0,3 * 2) * 0,2

kplOdwodnienie wykopówST-01
kalk. własna

14
d.3.1

1,000kpl1

m2Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów 
liniowych o gł. do 3,0 m wypraskami w gruntach 
suchych kat. III-IV wraz z rozbiórką(szer. 1,3 m)

ST-01KNR 2-01 
0322-02 
0322-08

15
d.3.1

53,176m22 * (0,2 + 2,4 - 0,3) * (8,61 + 2,95)

m2Umocnienie pionowych ścian wykopów o gł. do 3 m 
pod obiekty specjalne w gruntach suchych kat. III-
IV palami szalunkowymi stalowymi wraz z 
rozbiórką

ST-01KNR 2-01 
0326-08

16
d.3.1

75,480m2(3,6 + 3,8) * 2 * (2,55 + 3,15 - 0,3 * 2)

m3Zasypywanie wykopów spycharkami z 
przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w 
gruncie kat. I-III

ST-01KNR 2-01 
0230-01

17
d.3.1

83,466m3poz.11
-12,022m3- 1,3 * 1,0 * (8,61 + 2,95) * 0,8
-23,462m3- 2,4 * 2,6 * (2,35 + 2,95 - 0,3 * 2) * 0,8

m3Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; 
grunty sypkie kat. I-III Wskaźnik zagęszczenia Js = 
1.00

ST-01KNR 2-01 
0236-01 

z.sz. 2.5.2. 
9907

18
d.3.1

47,982m3poz.17

m3Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach 
pionowych w gruntach kat. III-IV; głębokość do 3,0 
m, szerokość 0,8-1,5 m

ST-01KNR 2-01 
0320-0501

19
d.3.1

6,913m31,3 * (0,2 + 2,4 - 0,3) * (8,61 + 2,95) * 0,2
-3,006m3- 1,3 * 1,0 * (8,61 + 2,95) * 0,2

m3Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach 
pionowych w gruntach kat. III-IV; głębokość do 3,0 
m, szerokość 2,6-4,5 m

ST-01KNR 2-01 
0320-0503

20
d.3.1

8,089m3poz.17 / 0,8 * 0,2 - poz.19

m3Roboty ziemne wykonywane koparkami 
podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio  
zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi na odległość 15 
km

ST-01KNR-W 2-01 
0208-07 
0210-04

21
d.3.1

30,402m3poz.11 + poz.12 - poz.17 / 0,8

tOpłata za składowanie nadmiaru gruntuST-01
kalk. własna

22
d.3.1

48,643tpoz.21 * 1,6
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i Wyliczeniaspec. techPodstawaLp.

m3Podsypka i obsypka rur piaskiem z zagęszczeniemST-02KNR-W 2-18 
0511-04

23
d.3.2

15,028m31,3 * 1,0 * (8,61 + 2,95)
-2,269m3- 0,785 * 0,5 * 0,5 * (8,61 + 2,95)

mRemont wodociągu stalowego DN400 mm 
rękawem termokurczliwym do rur ciśnieniowych 
wraz z kosztem: odwodnienia i wyczyszczenie istn. 
rurociągu, inspekcji CCTV, robót ziemnych i  
towarzyszacych

ST-02
kalk. własna

24
d.3.2

240,920m240,92
640,380m640,38

mWykonanie przewiertu horyzontalnego rurą PE 100 
RC  SDR 11 D710 wraz z przeciągnięciem rury 
przewodowej PE 100 D500 wraz z  kosztem płóz, 
manszet oraz robót ziemnych i towarzyszacych

ST-02
kalk. własna

25
d.3.2

51,050m51,05

mSieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur 
polietylenowych (PE, PEHD) o śr. zewnętrznej 500 
mm
rury z polietylenu PE 100 SDR 17 D500

ST-02KNR-W 2-18 
0109-17

26
d.3.2

62,620m62,62

sztDostarczenie i montaż: łuk PE 100 SDR 11 D500 
22st.

ST-02
kalk. własna

27
d.3.2

1,000szt1K7

sztDostarczenie i montaż: łuk PE 100 SDR 11 D500 
30st.

ST-02
kalk. własna

28
d.3.2

1,000szt1K1
1,000szt1K2
1,000szt1W12
1,000szt1W15
1,000szt1W16

szt.Sieci wodociągowe - montaż kształtek 
ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach 
zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na 
luźny kołnierz) o śr. zewnętrznej 500 mm

ST-02KNR-W 2-18 
0112-08

29
d.3.2

2,000szt.2K1
1,000szt.1K2
2,000szt.2K5
2,000szt.2K6
2,000szt.2K7
2,000szt.2K8
1,000szt.1K3-komora 

spustowa

złąc
z.

Sieci wodociągowe - połączenie rur 
polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą 
zgrzewania czołowego o śr. zewnętrznej 500 mm

ST-02KNR-W 2-18 
0110-17

30
d.3.2

5,000złąc
z.

5rurociąg

24,000złąc
z.

poz.27 * 2 + poz.28 * 2 + poz.29 * 1

szt.Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe 
kołnierzowe o śr. 500 mm
zwężka żeliwna kołnierzowa o śr. 500/400 mm

ST-02KNR-W 2-18 
0114-10

31
d.3.2

2,000szt.2K1
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i Wyliczeniaspec. techPodstawaLp.
1,000szt.1K2
2,000szt.2K5
2,000szt.2K6
2,000szt.2K7
2,000szt.2K8
1,000szt.1K3-komora 

spustowa

mSieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur 
polietylenowych (PE, PEHD) o śr. zewnętrznej 400 
mm
rury z polietylenu PE 100 SDR 17 D400

ST-02KNR-W 2-18 
0109-15

32
d.3.2

1,500m1,5komora istn.

sztDostarczenie i montaż: łuk PE 100 SDR 17 D400 
60st.

ST-02
kalk. własna

33
d.3.2

1,000szt1komora istn.

szt.Sieci wodociągowe - montaż kształtek 
ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach 
zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na 
luźny kołnierz) o śr. zewnętrznej 400 mm

ST-02KNR-W 2-18 
0112-06

34
d.3.2

2,000szt.2komora istn.

złąc
z.

Sieci wodociągowe - połączenie rur 
polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą 
zgrzewania czołowego o śr. zewnętrznej 400 mm

ST-02KNR-W 2-18 
0110-15

35
d.3.2

4,000złąc
z.

poz.33 * 2 + poz.34

kpl.Zasuwa kołnierzowa z obudową o śr.400 mmST-02KNR-W 2-18 
0212-08

36
d.3.2

1,000kpl.1komora istn.
4,000kpl.4K8
2,000kpl.2K3-komora 

spustowa
2,000kpl.2K4 - komora 

zasuw

sztDostarczenie i montaż: Wstawka montazowo-
demontażowa międzykołnierzowa DN400

ST-02
kalk. własna

37
d.3.2

1,000szt1komora istn.
1,000szt1K1
1,000szt1K2
2,000szt2K3-komora 

spustowa
2,000szt2K4 - komora 

zasuw
1,000szt1K5
1,000szt1K6
1,000szt1K7
4,000szt4K8

szt.Sieci wodociągowe - spawanie kołnierzy do rur 
stalowych o śr. nominalnej i gr. ścianek 406.4/10.0  
mm1

ST-02KNR-W 2-18 
0116-08

38
d.3.2

1,000szt.1komora istn.

szt.Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe 
kołnierzowe o śr. 400 mm
trójnik żelwiny kołnierzowy o śr. 400 mm

ST-02KNR-W 2-18 
0114-09

39
d.3.2

2,000szt.2K8
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i Wyliczeniaspec. techPodstawaLp.
szt.Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe 

kołnierzowe o śr. 400 mm
czwórnik żelwiny kołnierzowy o śr. 400 mm

ST-02KNR-W 2-18 
0114-09

40
d.3.2

1,000szt.1K4 - komora 
zasuw

szt.Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe 
kołnierzowe o śr. 400 mm
trójnik żelwiny kołnierzowy o śr. 400/200

ST-02KNR-W 2-18 
0114-09

41
d.3.2

2,000szt.2istn. komora

szt.Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe 
kołnierzowe o śr. 400 mm
trójnik żelwiny kołnierzowy o śr. 400/150 mm 
odwodnieniowy

ST-02KNR-W 2-18 
0114-09

42
d.3.2

1,000szt.1K3-komora 
spustowa

szt.Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe 
kołnierzowe o śr. 400 mm
kołnierz żeliwny zaślepiający o śr. 400 mm

ST-02KNR-W 2-18 
0114-09

43
d.3.2

1,000szt.1K8

szt.Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe 
kołnierzowe o śr. 400 mm
łącznik kielichowo-kołnierzowy żeliwny  o śr. 400 
mm

ST-02KNR-W 2-18 
0114-09

44
d.3.2

2,000szt.2K1
1,000szt.1K2
1,000szt.1K3-komora 

spustowa
2,000szt.2K4 - komora 

zasuw
2,000szt.2K5
2,000szt.2K6
2,000szt.2K7
3,000szt.3K8

szt.Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe 
kołnierzowe o śr. 400 mm
króciec żelwiny dwukołnierzowy L=1200 mm o śr.  
400 mm

ST-02KNR-W 2-18 
0114-09

45
d.3.2

1,000szt.1K3-komora 
spustowa

2,000szt.2K4 - komora 
zasuw

szt.Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe 
kołnierzowe o śr. 200 mm

ST-02KNR-W 2-18 
0114-05

46
d.3.2

1,000szt.1istn. komora

kpl.Zasuwy typu"E" kołnierzowe z obudową o śr. 150 
mm

ST-02KNR-W 2-18 
0212-03

47
d.3.2

1,000kpl.1K3-komora 
spustowa

2,000kpl.2K4 - komora 
zasuw

kpl.Przepustnica  kołnierzowa  o śr. 150 mmST-02KNR-W 2-18 
0212-03

48
d.3.2

1,000kpl.1istn. komora

kpl.Odpowietrzenie sieci wodociągowych w komorach
odpowietrznik żeliwny kołnierzowy DN150

ST-02KNR-W 2-18 
0215-01

49
d.3.2
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i Wyliczeniaspec. techPodstawaLp.
1,000kpl.1istn. komora

szt.Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe 
kołnierzowe o śr. 150 mm
kolano 90st. żelwine kołnierzowe o śr. 150 mm

ST-02KNR-W 2-18 
0114-04

50
d.3.2

1,000szt.1K3-komora 
spustowa

szt.Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe 
kołnierzowe o śr. 150 mm
kołnierz żeliwny ślepy o śr. 150 mm

ST-02KNR-W 2-18 
0114-04

51
d.3.2

2,000szt.2K4 - komora 
zasuw

szt.Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe 
kołnierzowe o śr. 150 mm
kołnierz żelwiny gwintowany  o śr. 150 mm na 2 
1/2"

ST-02KNR-W 2-18 
0114-04

52
d.3.2

1,000szt.1K3-komora 
spustowa

sztNasada 75 mm z gwintem zew. 2 1/2"ST-02
kalk. własna

53
d.3.2

1,000szt1

sztPrzejście szczelne dla rury PE D500ST-02
kalk. własna

54
d.3.2

1,000szt1K3-komora 
spustowa

sztPrzejście szczelne dla rury stalowej DN400ST-02
kalk. własna

55
d.3.2

1,000szt1K3-komora 
spustowa

2,000szt2K4 - komora 
zasuw

200
m -1 
prób

.

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z 
rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD o śr.nominalnej 
400-450 mm

ST-02KNR-W 2-18 
0704-06

56
d.3.2

5,000200
m -1 
prób

.

5

odc.
200
m

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr.  
nominalnej 400 mm

ST-02KNR-W 2-18 
0708-06

57
d.3.2

5,000odc.
200
m

poz.56

odc.
200
m

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o 
śr.nominalnej 400 mm

ST-02KNR-W 2-18 
0707-04

58
d.3.2

5,000odc.
200
m

poz.56

mOznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi 
taśmą z tworzywa sztucznego

ST-02KNR 2-19 
0219-01

59
d.3.2

11,560m8,61 + 2,95
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i Wyliczeniaspec. techPodstawaLp.
m3Wykonanie różnych elementów 

drobnowymiarowych o objętości do 1.5 m3 - 
elementy żelbetowe
beton C30/37

ST-01;ST-
02

KNR-W 2-18 
0530-03

60
d.3.2

3,130m33,13trojnik
1,080m31,08BO-22
7,000m31,4 * 5BO-30

tPrzygotowanie i montaż zbrojenia fundamentów 
pod maszyny - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm

ST-01;ST-
02

KNR 2-02 
0290-06

61
d.3.2

0,199t198,78 / 1000trojnik
0,089t89,15 / 1000BO-22
0,538t537,6 / 1000BO-30

kplDostarczenie i montaż: Komora prefabrykowana 
żelbetowa o wym. wew. 3,44x2,04x2,0 wraz z 
podporami, stopniami złazowymi, włzami, 
skrzynkami zeliwnymi, wentylacją - komora zasuw

ST-01;ST-
02kalk. własna

62
d.3.2

1,000kpl1

kplDostarczenie i montaż: Komora prefabrykowana 
żelbetowa o wym. wew. 3,44x2,04x2,6 wraz z 
podporami, stopniami złazowymi, włzami, 
skrzynkami zeliwnymi, wentylacją - komora 
spustowa

ST-01;ST-
02kalk. własna

63
d.3.2

1,000kpl1

m3Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu 
odcinkami istniejących fundamentów o głębokości  
do 1.5 m w gruncie kat. III

ST-01; ST
-02

KNR 4-01 
0104-02

64
d.3.3

21,384m3((4,18 + 0,6 * 2) + 6,5) * 2 * 0,6 * 1,5

m2Odeskowanie wykopów wąskoprzestrzennych o 
szerokości do 1.5 m na głębokość do 3 m

ST-01; ST
-02

KNR 4-01 
0107-01

65
d.3.3

39,240m2((4,18 + 0,6 * 2) + (6,5 + 0,6 * 2)) * 2 * 1,5

m3Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem 
ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 
15 cm w gruncie kat. III

ST-01; ST
-02

KNR 4-01 
0105-02

66
d.3.3

21,384m3poz.64

m3Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych 
zbrojonych

ST-01; ST
-02

KNR 4-01 
0212-03

67
d.3.3

3,658m33,5 * 4,18 * 0,25
0,960m3(3,5 + 4,18) * 2 * 0,25 * 0,25
4,938m31,97 * 2,17 * 0,5 * (1,76 + 0,55)

m3Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 
skrzyniowymi na odległość 15 km

ST-01; ST
-02

KNR 4-01 
0108-09 
0108-10

68
d.3.3

9,556m3poz.67

tOpłata za składowanie gruzuST-01; ST
-02kalk. własna

69
d.3.3

15,290tpoz.68 * 1,6

m2Oczyszczenie przy użyciu szczotek stalowych 
powierzchni betonowych  ponad 5 m2 w miejscach 
trudnodostępnych

ST-01; ST
-02

KNR 19-01  
639-6

70
d.3.3

32,040m2(6,5 + 4,18) * 2 * 1,5
12,540m23,0 * 4,18
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m2Naprawa nawierzchni betonowych w technologii  

PCC
ST-01; ST
-02kalk. własna

71
d.3.3

44,580m2poz.70zew.
75,131m2(3,68 + 6,0) * 2 * 2,17 + 3,68 * 6,0 + 3,0 * 3,68wew.

m3Uzupełnienie zbrojonych ścian z betonu 
monolitycznego
beton C30/37

ST-01; ST
-02

KNR 4-01 
0203-05

72
d.3.3

0,898m3(3,0 + 4,18) * 2 * 0,25 * 0,25

m2Żelbetowe płyty stropowe, grubości 25 cm płaskie -  
z zastosowaniem pompy do betonu
beton C30/37

ST-01; ST
-02

KNR 2-02 
0216-02 
0216-05

73
d.3.3

3,658m24,18 * 3,5 * 0,25

tPrzygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji  
monolitycznych budowli - pręty żebrowane o śr. 8-
14 mm

ST-01; ST
-02

KNR 2-02 
0290-04

74
d.3.3

0,431t431,39 / 1000
0,123t122,64 / 1000

cmWiercenie otworów o śr. do 15 mm w konstrukcjach 
żelbetowych wiertnicami diamentowymi

ST-01; ST
-02

KNNR-W 3 
0408-01

75
d.3.3

2 208,000cm184 * 12

szt.Osadzenie w podłożu prętów zbrojeniowych M8  
wklejanych na kleju

ST-01; ST
-02

KNNR 5 
1201-05
analogia

76
d.3.3

184,000szt.184

mKominy włazowe z kręgów betonowych o śr. 800 
mm

ST-01; ST
-02

KNR-W 2-18 
0523-01

77
d.3.3

0,500m0,5

kpl.Kominy włazowe z kręgów betonowych - pokrywa 
nastudzienna z pierścieniem odciążającym i 
włazem o śr. 800 mm

ST-01; ST
-02

KNR-W 2-18 
0523-04

78
d.3.3

1,000kpl.1

m3Fundamenty z bloczków betonowychST-01; ST
-02

KNNR 2 
0301-03

79
d.3.3

0,126m33,14 * 0,8 * 0,25 * 0,2

szt.Osadzenie włazów żeliwnych o ciężarze 60-130 kg 
w studzienkach i komorach

ST-01; ST
-02

KNR-W 2-18 
0529-02

80
d.3.3

2,000szt.2

szt.Osadzenie stopni płaskich lub skrzynkowych w 
studzienkach i komorach

ST-01; ST
-02

KNR-W 2-18 
0529-04

81
d.3.3

7,000szt.7

m2Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni 
poziomych na lepiku na zimno - pierwsza warstwa

ST-01; ST
-02

KNR 2-02 
0604-05

82
d.3.3

27,170m26,5 * 4,18

m2Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni 
poziomych na lepiku na zimno - druga i następna 
warstwa

ST-01; ST
-02

KNR 2-02 
0604-06

83
d.3.3

27,170m2poz.82

m2Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne 
pionowe - wykonywane na zimno z emulsji 
asfaltowej - pierwsza warstwa

ST-01; ST
-02

KNR 2-02 
0603-01

84
d.3.3
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32,040m2(6,5 + 4,18) * 2 * 1,5

7,680m2(4,18 + 3,5) * 2 * 0,5

m2Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne 
pionowe - wykonywane na zimno z emulsji 
asfaltowej - druga i następna warstwa

ST-01; ST
-02

KNR 2-02 
0603-02

85
d.3.3

39,720m2poz.84

m3Warstwa dociskowaST-01; ST
-02

KNR 2-02 
1101-02

86
d.3.3

1,359m36,5 * 4,18 * 0,05

m3Wykonanie różnych elementów 
drobnowymiarowych o objętości do 1.5 m3 - 
elementy żelbetowe

ST-01; ST
-02

KNR-W 2-18 
0530-03

87
d.3.3

0,099m30,55 * 0,2 * 0,45 * 2Ck1
2,844m31,2 * 2,0 * 0,51 + 1,2 * 2,0 * 0,5 * 1,35Ck2

tPrzygotowanie i montaż zbrojenia fundamentów 
pod maszyny - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm

ST-01; ST
-02

KNR 2-02 
0290-06

88
d.3.3

0,018t18,4 / 1000Ck1
0,154t154,01 / 1000Ck2

cmWiercenie otworów o śr. do 15 mm w konstrukcjach 
żelbetowych wiertnicami diamentowymi

ST-01; ST
-02

KNNR-W 3 
0408-01

89
d.3.3

120,000cm5 * 2 * 12Ck1
288,000cm(8 + 16) * 12Ck2

szt.Osadzenie w podłożu prętów zbrojeniowych M12  
wklejanych na kleju

ST-01; ST
-02

KNNR 5 
1201-05
analogia

90
d.3.3

10,000szt.5 * 2Ck1
24,000szt.8 + 16Ck2

tKonstrukcje podparć, zawieszeń i osłon o masie 
elementu do 250 kg
konstrukcja stalowa ocynkowana

ST-01; ST
-02

KNR 2-05 
0208-05

91
d.3.3

0,054t54,39 / 1000Łr1
0,104t103,5 / 1000Pr1
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