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Kanalizacja sanitarna przy ulicy Rajskiej w Debicy

Budowa: kanalizacja sanitarna
Obiekt/Rodzaj robót: ul.Rajska
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I

483,6~ 4,00jm3
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Podstawa nakladu, opis pozycji

Kanalizacja sanitarna przy ulicy Rajskiej w Debicy
1 Kanaiizacja sanitarna Fi 200 x 5,9 mm i Fi 160 x 4,0 mm o dl. 449,10+39,5 mb
1 KNNR5I72m-- - - - -

Ciecie na~ierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, glebokosc 5·cm
2 KNNR 6/801/8

Rozebranie podbud()wy, z mas mineralno-bitumiczny~grubosc 8'cm, mechanicznie
3 KNNR 6/802/2

Rozebranie nawierzchni, tluczen grubosc 15cm, mechanicznie
4 KNRW 201/113/3 -

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym
5 KNRW 201/212/4

Wy~opy Q!azRrze~opy wykonywane koparkami p()dsiebiernymi n~ odklad, kORarka 0,25'm3, g~nl--kategQr~ ~ __ • .857.7;
6 KNRW 201/306/2

Wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1,5'm ze zlozeniem urobku na odklad,
_ wykopy o glebokosci do 1,!jm g':..untkategorii III

7 KNRW 201/314/7

Umocnienie pionowych scian wykopów liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych wraz z

ro_zbiórka. wykopy o szerokosci do 1,Om, umocnienie azurowe, glebokosc wykopów do 3,0'm, grt,!nt kategorii III-IV _,~ 1.a~,~
8 KNRW 201/222/2 (1) +

Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczenie gruntu na odleglosc 10'm, grunt kategorii III, spycharka
75KM

9 KNRW 201/312/2 (1)
Zasypywanie wykopów liniowych o scianach pionowych, glebokosc wykopu do 1,5m, grunt kategorii III-IV,
szerokosc wykopu 0.8-1.5·m

10 KNNR 1/206/3 (1)
Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku sam. samowyl. do 1'km, w ziemi uprzednio

_z!!"agazY.ll.0wanej w haldach, koparka 0,40'm3, grunt kategorii I-III, spycharka 55·kW, samochód <:Jo~·t _
11 KNNR 1/208/2 (1)

Naklady uzupelniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odleglosci transportu ponad 1 km samochodami
samowyladowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu l-IV, samochód do 5-t

12 KNNR 6/103/3 (1)
Profilowanie i zageszczanie podloza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie,

kategoria gruntu Il-'{I! ""alec wibracyj!:!y'
13 KNNR 6/113/6

__ Pod,budowy z kruszyw lamanych, po zageszczeniu 15'cm
14 KNNR 6/308/1 (1)

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiazaca), mieszanka asfaltowa, grubosc po

zage~z~eniu i'c~ masa_grysowa~ s~mochód do 5·t
15 KNNR 6/309/1 (1)

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa scieralna), mieszanka asfaltowa, grubosc po
zageszczeniu 3·cm, masa_grysowa, samochód do 5·t

16 KNR 218/501/2

Podloze z materialów sypkich, grubosci 15'cm
17 KNR 218/501/4

__ Podloze z materialów sypkich, grubQsci 25'cm - analogia obsYRka ruroci~gu .• 269~
18 KNRW 218/408/3 ~\rr"EW

Kanaly z rur tYRu PVC I~one na wcisk, Fi·200·mm "t""-lJ.r;\t., ~Wdo449( 11
19 KNRW 218/40812 - - •••.' ,01 jIl;. ro\""\ ~,~l \ ~('\i'i-roe .•

Kanaly z rur typu PVy laczo~ na wcisk, Fi·160mm \ \J~~~JI~O~\'\ \~~Ib~/a?>39Jit.gA20 KNRW 218/513/5 (2) w~ PO \I\\i' 1 " "n~~,,,,:>,O

Studllie re""izyjne ~ kregó~ betonowych ~ gotowym '!'!}'kofJie, Fi·1500·mm, g!ebokosc 3'm, ~.~~~~%r/~~\
21 KNRW 218/513/1 (1) ~Q'_~\)\) t \1' \t~' /"

Studnie rewizyjne z k~egó~ betonowych w gotowym wykopie, Fi'1000'mm, g!e.bokoSc 3m 39 te' \t
22 KNRW 218/513/2

Studllie rewizyj~e z k~egS'~ b~IQ!10'!Vy~~gotowym wykopie, Fi'1000'mm, za kazde 0,5'm róznicy glebokosci
23 KNNR 5/705/1

Ulozenie rur oslonowych ArQ.~110 mm
24 KNR 219/119/5

Rury ochronne, Dn 315'mm - przekroczenie sieci gazowej z odbiorem przez Uzytkownika
R= 0,955 M= 1.000 S= 1,000
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