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Utwardzenie powierzchni gruntu  przy ul.
Sadowa 18d  w Sanoku

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. J.m.

Utwardzenie powierzchni gruntu  przy ul. Sadowa 18d  w Sanoku
1 utwardzenie powierzchni gruntu
1.1 KNR 201/121/2

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie placów postojowych 0,0157 ha
1.2 KNR 231/101/1

Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20˙cm
miejsca postojowe 4,80*5,00+(3,60+7,50)*9,80+4,00*6,00 = 156,780000

Ogółem: 156,78 156,78 m2
1.3 KNR 231/101/2

Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za każde dalsze
5˙cm głębokości 156,78 m2

1.4 KNR 201/212/2 (1)
Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1˙km, w ziemi 
uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,15˙m3, grunt kategorii IV, spycharka 55˙kW

156,78*0,25 = 39,195000
Ogółem: 39,20 39,20 m3

1.5 KNR 201/214/2 (1)
Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5˙km odległości transportu, ponad 1˙km 
samochodami samowyładowczymi, po terenie lub drogach gruntowych, grunt kategorii III-IV, samochód do 5˙t 39,20 4 m3

1.6 KNR 231/401/4
Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 30x30˙cm, grunt kategorii III-IV

6,00+7,50+5,00+4,80+6,00+2,50*2+9,80+3,60+ 
7,50+3,00+6,00+3,00+5,00 = 72,200000

Ogółem: 72,20 72,20 m
1.7 KNR 231/402/4

Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem
72,20*0,20*0,20 = 2,888000

Ogółem: 2,89 2,89 m3
1.8 KNR 231/403/6

Krawężniki betonowe, wtopione 12x25˙cm na podsypce piaskowej 5,00 m
1.9 KNR 231/403/3

Krawężniki betonowe, wystające 15x30˙cm na podsypce cementowo-piaskowej 67,20 m
1.10 KNR 231/403/7

Krawężniki betonowe, dodatek za ustawienie krawężników na łukach o promieniu do 10˙m 8,00 m
1.11 KNR 231/103/4

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV 156,78 m2
1.12 KNR 231/104/5

Warstwy odsączające, w korycie lub na całej szerokości drogi, zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po 
zagęszczeniu˙10˙cm /pospółka/ 156,78 m2

1.13 KNR 231/104/5
Warstwy odsączające, w korycie lub na całej szerokości drogi, zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po 
zagęszczeniu˙10˙cm /kliniec 5 cm/ 156,78 m2

1.14 KNR 231/502/6
Płyty betonowe ażurowe typu MEBA 0,60x0,40x0,1 na podsypce grysowej z wypełnieniem spoin piaskiem

4,80*5,00+(7,50+3,60)*4,80 = 77,280000
Ogółem: 77,28 77,28 m2

1.15 KNR 231/104/1
Warstwy odsączające, w korycie i na poszerzeniach, zagęszczenie ręczne, grubość warstwy po zagęszczeniu˙10˙cm 
/wypełnienie otworów w płytach piaskiem 40%/ 77,28 0,4 m2

1.16 KNR 231/104/1
Warstwy odsączające, w korycie i na poszerzeniach, zagęszczenie ręczne, grubość warstwy po zagęszczeniu˙10˙cm 
/wypełnienie otworów w płytach żwirem 20%/ 77,28 0,2 m2

1.17 KNR 231/511/4 (2)
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8˙cm, na podsypce piaskowej, kostka kolorowa (holland 
czerwona)

5,00*(3,60+7,50)+6,00*4,00 = 79,500000
Ogółem: 79,50 79,50 m2

1.18 KNR 231/703/1
Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia do 
0,3˙m2 1,00 szt

1.19 KNR 231/702/1
Słupki do znaków drogowych, z rur stalowych, Fi˙50˙mm 1,00 szt


