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.. -1 KSNR 1 Odtworzenie punktów glównych trasy, roboty pomiarowe km
d.10104-03 1

, 0.400 km 0.400-.-- -.
RAZEM 0.400!

-2 KNR 2-01 Mechaniczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z poboczy o m2
d.10126-01 grubosci do 15 cm na odklad.

---- ---.- 0.50*400*2 m2 400.000
RAZEM 400.000

.. -"3 KNR2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie katll-IV - 10 cm gle- m2 Id.10102-01 bok.koryta
I 0.50*400.00*2 m2 400.000.--- ,..-'

RAZEM 400.000
'-4 KNR2-31 ykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat.II-IV - za kazde m2 I

d.10102-02 dalsze 10 cm glebok.koryta
400.00 m2 400.000 I

--'- f---
RAZEM 400.000i

---5 KNR 2-01 Odwiezienie ziemi samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km m3
d.10212-03 I

-- iem'a 400.00*0.20 m3 80.000

r--6 KNR2-01
RAZEM 80.000

Naklady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa- m3
I

d.10214-02 mochodami samowyladowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi
kat.III-IV - za dalsze 2 km przewiezienia. l- - 80.00 m3 80.000

RAZEM 80.000
7 KNR:2-31 Wykonanie warstwy odsaczajacej z piasku na poszerzeniach - grub.warst-m2 I

d.10104-01 po zag. 10 cm
I.-- -- 0.50*400.00*2 m2 400.000
RAZEM 400.000'

-8 RNR 2-31 Podbudowa z kruszywa lamanego O- 31.5mm- warstwadolnao grub.po m2 Id.10114-01 ageszcz. 20 cm
<--- - 400.00 m2 400.000

RAZEM 400.000
-----9KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - potracenie za 10 m2 I

d.10114-02 cm grub.po zageszcz.
-...-- f-- -400.00 m2 -400.000

I RAZEM -400.000
m.W KSNR 6 Mechaniczne profilowanie i zageszczanie podloza wraz z korytowaniem do m2 !

I d.1
0103-03 gleb. 5 cm z czesciowym formowaniem poboczy - pod konstrukcje nawierz

chni jezdni.

I
I

'ezdnia 400.00*3.24 m2 1296.000 I
skrzyzowa- 0.25*8.24*10.00*2 m2 41.200

-----
RAZEM 1337.200

--11 KNR2-31 Wyrownanie istniejacej podbudowy tluczniem kamiennym sortowanym z m3 I
d.10107-01 zageszczeniem mechanicznym - sr.grub.warstwypozageszcz.do10cm Iezdnia 400.00*4.24*0.10 m3 169.600 I

skrzyzowa- 0.25*8.24*10.00*0.10*2 m3 4.120
-.--- nie

RAZEM 173.720!
12 KSNR 6 Wyrównanie podbudowy mieszanka mineralno-bitumicza 0/12.8 mm w ilo m2 I
d.10308-01 sci 0.075 Mg/m2 - KR1, srednio o grubosci 3 cm.

1
ezdnia 400.00*4.12 m2 1648.000 I

-

skrzyzowa- 0.25*8.12*10.00*2 m2 40.600
nie

I RAZEM 1688.600
13KSNR 6 Wykonanie wiania miedzywarstwowego poprzez skropienie warstwy wy- m2

I
Id.1 1005-07 równawczej bitumem w ilosci 0.1 - 0.3 kg/m2

ezdnia 400.00*4.12 m2 1648.000 I
srzrzowa- 0.25*8.12*10.00*2 m2 40.600 1

- !!.Ie_f
RAZEM 1688.600'

14 KSNR 6 ykonanie warstwy scieralnej z betonu asfaltowego 0/12.8 mm grubo4 cm m2

I

d.10309-02 - KR1
'ezdnia f400.00*4.00 m2 1600.000
skrzyzowa- 0.25*8.00*10.00*2 m2 40.000

,r!le
t

,--
--15

RAZEM 1640.0001
KNR 2-01 Roboty ziemne wykon. koparkami podsiebiernymi o poj.lyzki 0.40 m3 w m3

d.1 0206-01 gr.katl-II z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odleglosc do
I
I

1 km. Dowiezienie brakujacej ziemi piaszczysto gliniastej na pobocza.
--- bocza 0.50*0.10*400.00*2 m3 40.000

L___ RAZEM 40.000
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16KNR 2-01 Nakladyuzupeln.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa- m3 I I

d.10214-01 mochodami samowyladowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi IkaU-1I - dodatek za nastepne 4 km przewiezienia
pQbocza 40.00 m3 40.000---

RAZEM 40.0001
-17 KNR- Wbudowanie dowiezionej ziemi w pobocza (kat.gr.I-II) z zageszczeniem. m3 Id.10311-01

obocza 40.00 m3 40.000 I
-----

I RAZEM 40.0001
18KNR2-31 Pobocza z kruszywa lamanego 0-31.5 nim - grub.warstwy po zageszcz. m2 I Id.1 0116-01 10cm

!0.50*400.00*2 m2 400.000 I--- -
RAZEM 400.0001

. 19 KNR 2-31 jazdy z kruszywa lamanego 0-31.5 mm - grub.warstwy po zageszcz. 12 m2 I I
d.10116-01 cm I

&azdv 0.50*{5.00+3.0m*3.00*10.00 m2 120.000.--
RAZEM 120.00010_'

20 KNR 2-31 Slupki do znaków drogowych z rur stalowych o sr. 70 mm szt.
d.1 0702-02 l

-- -- 1 szt. 1.000
RAZEM 1.0001

KNR 2-31 Przymocowanie tablic znaków drogowych ostrzegawczych,informacyjnych szt.
0703-02 o pow. ponad 0.3 m2 (A-7).
1-- 1 szt. 1.000 I

RAZEM 1.000

1-22
KNR 2-31 Reczne rozplantowanie odlozonego humusu wzdluz poboczy. m2

I
Id.11402-02

l==-
0.50*400.00*2 m2 400.000

T RAZEM 400.0001


