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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej nr 689008S w miejscowości Ślęzany w km 0+000 - 0+517, gmina Lelów.
 
Zakres robót obejmuje:
- rozbiórkę istniejącej nawierzchni z materiału kamiennego;
- rozbiórkę fragmentu istniejącej nawierzchni jezdni (połączenie z istniejącym wlotem DK 46);
- roboty ziemne;
- zabezpieczenie elementów infrastruktury technicznej;
- korekty wysokościowe elementów infrastruktury (skrzynki zasuw i zaworów);
- oczyszczenie rowów i wymianę przewodów przepustów wraz z umocnieniem skarp;
- wykonanie warstw podbudowy z kruszywa;
- wykonanie nawierzchni jezdni z AC;
- wykonanie nawierzchni zjazdów i poboczy z kruszywa;
- roboty wykończeniowe.
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Lp. Nr spec.
techn.

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

Przebudowa drogi gminnej nr 689008S w m. Ślęzany.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1 Pomiary geodezyjne
1

d.1.1
D-01.01.
01A

KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym km

0,520 km 0,520
RAZEM 0,520

2
d.1.1

D-01.01.
01A

Wycena włas-
na
kalk. własna

Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna + dokumentacja powykonawcza kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

1.2 Roboty ziemne
3

d.1.2
D-01.02.02 KNR 2-01

0126-01
Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycha-
rek wraz z wywiezieniem na odległość do 1 km - pod projektowane nawierzchnie

m2

425,0+(350,0+120,0) m2 895,000
RAZEM 895,000

4
d.1.2

D-02.00.01 KNR 2-01
0212-05

Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zma-
gazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na
odl.do 1 km (odwóz humusu wraz z utylizacją)

m3

895,0*0,15 m3 134,250
RAZEM 134,250

5
d.1.2

D-02.00.01 KNR 2-01
0214-03

Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami sa-
mowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-II (dodatek za 4 km)
Krotność = 8

m3

895,0*0,15 m3 134,250
RAZEM 134,250

1.3 Roboty rozbiórkowe
6

d.1.3
D-01.02.04 KNR AT-03

0101-01
Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm - warstwa ście-
ralna i wiążąca
(połączenie z istniejącym wlotem DK 46)

m

11,0+10,0 m 21,000
RAZEM 21,000

7
d.1.3

D-01.02.04 KNR 2-31
0803-03 0803-
04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 4
cm - warstwa ścieralna i wiążąca
(połączenie z istniejącym wlotem DK 46)

m2

(10,0*1,0)+(10,0*0,50) m2 15,000
RAZEM 15,000

8
d.1.3

D-01.02.04 KNR 2-31
0804-03
analogia

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego o grubości 15 cm (średnio)
- rozbiórka nawierzchni utwardzonych materiałem kamiennym pod projektowane na-
wierzchnie
(transport materiału w obrębie prowadzonych robót - do stabilizacja podłoża)
UWAGA:
W śladzie rozbiórki nawierzchni (koryto):
- jezdnia i rozjazdy: 1940,0 m2
- pobocza i zjazdy: 150,0 m2 + 120,0 m2

m2

2090,0+120,0 m2 2 210,000
RAZEM 2 210,000

9
d.1.3

D-01.02.04 KNR 2-31
1510-04
analogia

Transport wewnętrzny materiału kamiennego pojazdami samowyładowczymi na odleg-
łość do 0.5 km z załadunkiem mechanicznym (w obrębie prowadzonych robót - do stabi-
lizacja podłoża)

t

(2210,0*0,15)*1,8 t 596,700
RAZEM 596,700

10
d.1.3

D-01.02.04 KNR 2-31
0816-01

Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 40 cm (materiał inwestora) m

37,0 m 37,000
RAZEM 37,000

11
d.1.3

D-01.02.04 KNR 2-31
0816-04

Rozebranie przepustów rurowych - ścianki czołowe i ławy betonowe m3

1,50 m3 1,500
RAZEM 1,500

12
d.1.3

D-01.02.04 KNR 4-04
1103-04 1103-
05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem samowyładowczym na odległość 5 km (wraz z utylizacją)

m3

(15,0*0,04)+(37,0*0,16)+1,50 m3 8,020
RAZEM 8,020

2 ROBOTY ZIEMNE
2.1 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża
13

d.2.1
D-04.01.01 KNR 2-31

0103-04
Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierz-
chni w gruncie kat. I-IV (przed stabilizacją podłoża) - jezdnia i rozjazdy

m2

425,0+1940,0 m2 2 365,000
RAZEM 2 365,000
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14
d.2.1

D-04.01.01 KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierz-
chni w gruncie kat. I-IV - pobocza i zjazdy

m2

(350,0+240,0)+150,0 m2 740,000
RAZEM 740,000

3 URZĄDZENIA ODWODNIENIA DROGI
3.1 Przepust drogowy w km 0+105
15

d.3.1
D-02.01.01 KNR 2-01

0206-01
Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.I-II z
transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km (wraz z utylizacją)
(wyliczono z uwzględnieniem robót rozbiórkowych oraz zdjęcia humusu)

m3

1,50*8,0*1,50 m3 18,000
RAZEM 18,000

16
d.3.1

D-02.00.01 KNR 2-01
0214-03

Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami sa-
mowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-II (dodatek za 4 km)
Krotność = 8

m3

1,50*8,0*1,50 m3 18,000
RAZEM 18,000

17
d.3.1

D-01.02.04 KNR 2-31
0816-03

Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 60 cm m

10,0 m 10,000
RAZEM 10,000

18
d.3.1

D-01.02.04 KNR 2-31
0816-04

Rozebranie przepustów rurowych - ścianki czołowe i ławy betonowe m3

2*(4,0*0,25*2,0) m3 4,000
RAZEM 4,000

19
d.3.1

D-01.02.04 KNR 4-04
1103-01

Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samo-
chody samowyładowcze

m3

(10,0*0,36)+4,0 m3 7,600
RAZEM 7,600

20
d.3.1

D-01.02.04 KNR 4-04
1103-04 1103-
05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem samowyładowczym na odległość 5 km

m3

(10,0*0,36)+4,0 m3 7,600
RAZEM 7,600

21
d.3.1

D-03.01.
03A

KNR 2-18
0501-04
analogia

Podsypka z pospólki 0/20 o grubości 25 cm m2

7,60*1,50 m2 11,400
RAZEM 11,400

22
d.3.1

D-03.01.
03A

Wycena włas-
na
kalk. własna

Rury o śr. 60 cm z PEHD spiralnie karbowane m

8,0 m 8,000
RAZEM 8,000

23
d.3.1

D-03.01.
03A

Wycena włas-
na
kalk. własna

Prefabrykowane ścianki przepustu dla rur o śr. 60 cm z PEHD spiralnie karbowanych szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

24
d.3.1

D-02.03.01 KNR 2-01
0235-01
analogia

Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II -
zasypanie przepustu (materiał dowożony - wyłącznie grunty niespoiste)

m3

7,60*1,40 m3 10,640
RAZEM 10,640

25
d.3.1

D-02.00.01 KNR 2-01
0212-05
analogia

Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zma-
gazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na
odl.do 1 km (dostarczenie materiału)

m3

7,60*1,40 m3 10,640
RAZEM 10,640

26
d.3.1

D-02.00.01 KNR 2-01
0214-03
analogia

Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami sa-
mowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-II (dodatek za 4 km)
Krotność = 8

m3

7,60*1,40 m3 10,640
RAZEM 10,640

27
d.3.1

D-06.01.01 Wycena włas-
na
kalk. własna

Umocnienie skarp i dna kostką granitową łupaną 9/11 na mieszance betonowej C16/20
(spoinowanie zaprawą mrozoodporną) - umocnienie wlotu i wylotu przepustu

m2

2*10,0 m2 20,000
RAZEM 20,000

3.2 Przepust drogowy w km 0+347
28

d.3.2
D-02.01.01 KNR 2-01

0206-01
Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.I-II z
transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km (wraz z utylizacją)
(wyliczono z uwzględnieniem robót rozbiórkowych oraz zdjęcia humusu)

m3

1,0*7,0*1,20 m3 8,400
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RAZEM 8,400
29

d.3.2
D-02.00.01 KNR 2-01

0214-03
Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami sa-
mowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-II (dodatek za 4 km)
Krotność = 8

m3

1,0*7,0*1,20 m3 8,400
RAZEM 8,400

30
d.3.2

D-01.02.04 KNR 2-31
0816-01

Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 40 cm m

7,50 m 7,500
RAZEM 7,500

31
d.3.2

D-01.02.04 KNR 4-04
1103-01

Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samo-
chody samowyładowcze

m3

(7,50*0,16) m3 1,200
RAZEM 1,200

32
d.3.2

D-01.02.04 KNR 4-04
1103-04 1103-
05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem samowyładowczym na odległość 5 km

m3

(7,50*0,16) m3 1,200
RAZEM 1,200

33
d.3.2

D-03.01.
03A

KNR 2-18
0501-04
analogia

Podsypka z pospólki 0/20 o grubości 25 cm m2

7,0*1,0 m2 7,000
RAZEM 7,000

34
d.3.2

D-03.01.
03A

Wycena włas-
na
kalk. własna

Rury o śr. 40 cm z PEHD spiralnie karbowane m

7,0 m 7,000
RAZEM 7,000

35
d.3.2

D-02.03.01 KNR 2-01
0235-01
analogia

Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II -
zasypanie przepustu (materiał dowożony - wyłącznie grunty niespoiste)

m3

6,0*0,70 m3 4,200
RAZEM 4,200

36
d.3.2

D-02.00.01 KNR 2-01
0212-05
analogia

Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zma-
gazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na
odl.do 1 km (dostarczenie materiału)

m3

6,0*0,70 m3 4,200
RAZEM 4,200

37
d.3.2

D-02.00.01 KNR 2-01
0214-03
analogia

Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami sa-
mowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-II (dodatek za 4 km)
Krotność = 8

m3

6,0*0,70 m3 4,200
RAZEM 4,200

38
d.3.2

D-06.01.01 Wycena włas-
na
kalk. własna

Umocnienie skarp i dna kostką granitową łupaną 9/11 na mieszance betonowej C16/20
(spoinowanie zaprawą mrozoodporną) - umocnienie wlotu i wylotu przepustu

m2

2,0+8,0 m2 10,000
RAZEM 10,000

3.3 Przepust drogowy w km 0+446
39

d.3.3
D-02.01.01 KNR 2-01

0206-01
Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.I-II z
transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km (wraz z utylizacją)
(wyliczono z uwzględnieniem robót rozbiórkowych oraz zdjęcia humusu)

m3

1,50*8,0*1,50 m3 18,000
RAZEM 18,000

40
d.3.3

D-02.00.01 KNR 2-01
0214-03

Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami sa-
mowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-II (dodatek za 4 km)
Krotność = 8

m3

1,50*8,0*1,50 m3 18,000
RAZEM 18,000

41
d.3.3

D-01.02.04 KNR 2-31
0816-03

Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 60 cm m

8,0 m 8,000
RAZEM 8,000

42
d.3.3

D-01.02.04 KNR 2-31
0816-04

Rozebranie przepustów rurowych - ścianki czołowe i ławy betonowe m3

2*(4,0*0,25*2,0) m3 4,000
RAZEM 4,000

43
d.3.3

D-01.02.04 KNR 4-04
1103-01

Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samo-
chody samowyładowcze

m3

(8,0*0,36)+4,0 m3 6,880
RAZEM 6,880
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44
d.3.3

D-01.02.04 KNR 4-04
1103-04 1103-
05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem samowyładowczym na odległość 5 km

m3

(8,0*0,36)+4,0 m3 6,880
RAZEM 6,880

45
d.3.3

D-03.01.
03A

KNR 2-18
0501-04
analogia

Podsypka z pospólki 0/20 o grubości 25 cm m2

7,60*1,50 m2 11,400
RAZEM 11,400

46
d.3.3

D-03.01.
03A

Wycena włas-
na
kalk. własna

Rury o śr. 60 cm z PEHD spiralnie karbowane m

8,0 m 8,000
RAZEM 8,000

47
d.3.3

D-03.01.
03A

Wycena włas-
na
kalk. własna

Prefabrykowane ścianki przepustu dla rur o śr. 60 cm z PEHD spiralnie karbowanych szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

48
d.3.3

D-02.03.01 KNR 2-01
0235-01
analogia

Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II -
zasypanie przepustu (materiał dowożony - wyłącznie grunty niespoiste)

m3

7,60*1,40 m3 10,640
RAZEM 10,640

49
d.3.3

D-02.00.01 KNR 2-01
0212-05
analogia

Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zma-
gazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na
odl.do 1 km (dostarczenie materiału)

m3

7,60*1,40 m3 10,640
RAZEM 10,640

50
d.3.3

D-02.00.01 KNR 2-01
0214-03
analogia

Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami sa-
mowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-II (dodatek za 4 km)
Krotność = 8

m3

7,60*1,40 m3 10,640
RAZEM 10,640

51
d.3.3

D-06.01.01 Wycena włas-
na
kalk. własna

Umocnienie skarp i dna kostką granitową łupaną 9/11 na mieszance betonowej C16/20
(spoinowanie zaprawą mrozoodporną) - umocnienie wlotu i wylotu przepustu

m2

2*4,0 m2 8,000
RAZEM 8,000

4 PODBUDOWY
4.1 Stabilizacja podłoża
52

d.4.1
D-04.05.01 KNR AT-03

0201-02
analogia

Stabilizacja istn. warstw konstrukcyjnych i podłoża cementem przy użyciu zespołu do
stabilizacji do Rm= 2,5 MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm (doziarnienie
szkieletu kruszywem 0/31,5 - średnia gr. warstwy 10 cm), celem doprowadzenia do noś-
ności E2>120MPa

m2

2150,0*1,1 m2 2 365,000
RAZEM 2 365,000

4.2 Podbudowa z kruszywa
53

d.4.2
D-04.02.01 KNR 2-31

0104-07
Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej w korycie lub na całej sze-
rokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm - pobocza i zjazdy

m2

480,0+260,0 m2 740,000
RAZEM 740,000

54
d.4.2

D-04.04.04 KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego 31,5/63 - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu
15 cm (grubość 12 cm) - jezdnia i rozjazdy
Krotność = 0,8

m2

2150,0*1,1 m2 2 365,000
RAZEM 2 365,000

55
d.4.2

D-04.04.04 KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8
cm - jezdnia i rozjazdy

m2

2150,0*1,1 m2 2 365,000
RAZEM 2 365,000

5 NAWIERZCHNIE
56
d.5

D-04.03.01 KNR AT-03
0202-01

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłucz-
niowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m2 - jezdnia i roz-
jazdy

m2

2150,0*1,04 m2 2 236,000
RAZEM 2 236,000

57
d.5

D-05.03.
05B

KNR 2-31
0310-01

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfal-
towa (AC 16 W 50/70) - grubość po zagęszcz. 4 cm - jezdnia i rozjazdy

m2

2150,0*1,04 m2 2 236,000
RAZEM 2 236,000
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58
d.5

D-04.03.01 KNR AT-03
0202-02

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub na-
wierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 - jezdnia i rozjazdy

m2

2150,0 m2 2 150,000
RAZEM 2 150,000

59
d.5

D-05.03.
05A

KNR 2-31
0310-05 0310-
06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfal-
towa (AC 11 S 50/70) - grubość po zagęszcz. 4 cm - jezdnia i rozjazdy

m2

2150,0 m2 2 150,000
RAZEM 2 150,000

60
d.5

D-05.02.01 KNR 2-31
0204-05 0204-
06
analogia

Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/31,5 - warstwa górna z tłucznia - grubość po za-
gęszczeniu 15 cm - pobocza i zjazdy

m2

480,0+260,0 m2 740,000
RAZEM 740,000

6 ROWY
61
d.6

D-06.04.01 KNR 2-31
1403-06

Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu (rowy przy-
drożne i poprzeczne)

m

615,0+25,0 m 640,000
RAZEM 640,000

62
d.6

D-02.00.01 KNR 2-01
0212-05

Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zma-
gazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na
odl.do 1 km (odwóz namułu wraz z utylizacją)

m3

(615,0*2,0*0,30)+(25,0*3,60*0,30) m3 396,000
RAZEM 396,000

63
d.6

D-02.00.01 KNR 2-01
0214-03

Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami sa-
mowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-II (dodatek za 4 km)
Krotność = 8

m3

(615,0*2,0*0,30)+(25,0*3,60*0,30) m3 396,000
RAZEM 396,000

64
d.6

D-06.04.01 KNR 15-01
0215-04

Naprawa skarp przez obsiew m2

(615,0*2,0)+(25,0*3,60) m2 1 320,000
RAZEM 1 320,000

65
d.6

D-06.02.01 KNR 2-18
0501-04
analogia

Podsypka z pospólki 0/20 o grubości 25 cm m2

81,0*0,40 m2 32,400
RAZEM 32,400

66
d.6

D-06.02.01 Wycena włas-
na
kalk. własna

Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PPLD kołnierzowe o śr. 40 cm m

81,0 m 81,000
RAZEM 81,000

67
d.6

D-02.03.01 KNR 2-01
0235-01
analogia

Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II -
zasypanie przepustów (materiał dowożony - wyłącznie grunty niespoiste)

m3

81,0*0,45 m3 36,450
RAZEM 36,450

68
d.6

D-02.00.01 KNR 2-01
0212-05
analogia

Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zma-
gazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na
odl.do 1 km (dostarczenie materiału)

m3

81,0*0,45 m3 36,450
RAZEM 36,450

69
d.6

D-02.00.01 KNR 2-01
0214-03
analogia

Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami sa-
mowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-II (dodatek za 4 km)
Krotność = 8

m3

81,0*0,45 m3 36,450
RAZEM 36,450

70
d.6

D-06.01.01 Wycena włas-
na
kalk. własna

Umocnienie skarp i dna kostką granitową łupaną 9/11 na mieszance betonowej C16/20
(spoinowanie zaprawą mrozoodporną) - umocnienie wlotu i wylotu przepustów

m2

8*2,50 m2 20,000
RAZEM 20,000

7 ZIELEŃ
71
d.7

Z-01.01.01 KNR 2-01
0505-04

Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III m2

1000,0 m2 1 000,000
RAZEM 1 000,000

8 ROBOTY TOWARZYSZĄCE I WYKOŃCZENIOWE
8.1 Zabezpieczenie sieci infrastruktury podziemnej
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72
d.8.1

D-01.03.
04A

KNR 5-10
0303-03
analogia

Układanie rur osłonowych dwudzielnych z HDPE o średnicy 160 mm w wykopie (zabez-
pieczenie kablowych linii telekomunikacyjnych)

m

115,0 m 115,000
RAZEM 115,000

8.2 Roboty naprawczo-konserwacyjne elementów infrastruktury
73

d.8.2
D-01.03.
04B

KNR 2-31
1406-04

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych - sieć wodocią-
gowa

szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
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