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PARKING MŁAWA KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie
kat.I-IV głębok. 20 cm

m2

656+491 m2 1147.000
RAZEM 1147.000

2KNR 2-31
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie
kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok. 

m2

656+491 m2 1147.000
RAZEM 1147.000

3KNR 2-31
0103-02

Ręczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzch-
ni w gr.kat.III-IV

m2

656+491 m2 1147.000
RAZEM 1147.000

4KNR 2-31
0104-01

Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach  -
grub.warstwy po zag. 10 cm

m2

656+491 m2 1147.000
RAZEM 1147.000

5KNR 2-31
0104-02

Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach  - za ka-
żdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag.
Krotność = -5

m2

656+491 m2 1147.000
RAZEM 1147.000

6KNR 2-31
0107-02

Wyrownanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęsz-
czeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy po zagęszcz.ponad 10 cm

m3

(656+491)*0.15 m3 172.050
RAZEM 172.050

7KNR 2-31
0104-01

Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach  -
grub.warstwy po zag. 10 cm

m2

(656+491) m2 1147.000
RAZEM 1147.000

8KNR 0-11
0316-01

Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm typu 10 na podsyp-
ce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

491 m2 491.000
RAZEM 491.000

9KNR 0-11
0316-01

Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm typu 10 na podsyp-
ce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiemz płyt azurowych 40/
60

m2

656 m2 656.000
RAZEM 656.000

10KNR 2-31
0401-02

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.III-IV m

360 m 360.000
RAZEM 360.000

11KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

360*0.3*0.4 m3 43.200
RAZEM 43.200

12KNR 2-31
0403-03

Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej m

360 m 360.000
RAZEM 360.000

13KNR 2-31
0407-03

Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem m

240 m 240.000
RAZEM 240.000
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Norma 3.16


