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Przedmiar

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilo ści robót Ilo ść Krot. Jedn.
1 ZWM 5
1.1 KNRW 510/323/1

Ci ęcie nawierzchni mechanicznie, masy mineralno-bitumi czne, grubo ść ci ęcia 5·cm 9,00 m
1.2 KNRW 510/323/2

Ci ęcie nawierzchni mechanicznie, masy mineralno-bitumi czne, dodatek za ka żdy 
nast ępny 1·cm grubo ści ci ęcia 9,00 2,00 m

1.3 KNR 231/813/3
Rozebranie kraw ężników, betonowych 15x30·cm na podsypce cementowo-pi askowej

8,60+3,00 = 11,6
11,6 11,60 m

1.4 KNR 231/812/3
Rozebranie ław pod kraw ężniki, ławy z betonu

(0,10*0,30+0,15*0,15)*11,60 = 0,609
0,609 0,61 m3

1.5 KNR 231/803/1
Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumi cznych, r ęcznie, grubo ść 
nawierzchni 3·cm
6,8 9,00*0,20 = 1,8

1,8 1,80 m2
1.6 KNR 231/803/2

Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumi cznych, r ęcznie, dodatek za 
każdy dalszy 1·cm 1,80 4,00 m2

1.7 KNR 231/814/1
Rozebranie obrze ży trawnikowych, obrze ża 6x20·cm

3,00+8,00 = 11,0
11,0 11,00 m

1.8 KNR 401/108/11
Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowcz ymi do 1·km

11,60*0,15*0,30+0,61+1,80*0,07+ 
11,00*0,20*0,06 = 1,39

1,39 1,39 m3
1.9 KNR 401/108/12

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowcz ymi na ka żdy nast ępny 1·km 1,39 9,00 m3
1.10 KNR 201/201/3

Roboty ziemne koparkami przedsi ębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 1·km, koparka 0,15·m3, grunt ka tegorii IV
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000
9 (8,00*3,00*0,50)*0,40 = 4,8

4,8 4,80 m3
1.11 KNR 201/214/4 (1)

Nakłady uzupełniaj ące do tablic 0201-0213 za ka żde dalsze rozpocz ęte 0,5·km 
odległo ści transportu, ponad 1·km samochodami samowyładowcz ymi, po drogach 
utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód do 5 ·t
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 4,80 18,0 m3

1.12 KNR 231/402/4
Ławy pod kraw ężniki, betonowa z oporem

(0,30*0,10+0,15*0,15)*11,00 = 0,5775
0,5775 0,58 m3

1.13 KNR 231/403/3
Krawężniki betonowe, wystaj ące 15x30·cm na podsypce cementowo-piaskowej

3,00+8,00 = 11,0
11,0 11,00 m

1.14 KNR 231/114/5
Podbudowy z kruszyw, tłucze ń, warstwa dolna, grubo ść warstwy po zag ęszczeniu 
15·cm

3,00*8,00/2 = 12,0
12,0 12,00 m2

1.15 KNR 231/114/6
Podbudowy z kruszyw, tłucze ń, warstwa dolna, dodatek za ka żdy dalszy 1·cm 
grubo ści, zmniejszenie grubo ści o 5cm 12,00 -5,00 m2

1.16 KNR 231/114/7
Podbudowy z kruszyw, tłucze ń, warstwa górna, grubo ść warstwy po zag ęszczeniu 8·cm 12,00 m2

1.17 KNR 231/114/8
Podbudowy z kruszyw, tłucze ń, warstwa górna, dodatek za ka żdy dalszy 1·cm 
grubo ści, zmniejszenie grubo ści o 3cm 12,00 -3,00 m2

1.18 KNR 11/317/1
Nawierzchnie z kostki betonowej "Polbruk" grubo ści 80·mm na podsypce 
cementowo-piaskowej grubo ści 50·mm z wypełnieniem spoin zapraw ą cementow ą, 12,00 m2

1.19 KNR 231/1104/6
Remonty cz ąstkowe nawierzchni z klinkieru drogowego, na podsyp ce 
cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zapraw ą cementow ą, nawierzchnia na płask

(3,00+8,00+3,00)*0,20 = 2,8
2,8 2,80 m2


