
 

1 

 

 2021-04-09 

Przedmiar robót 
Rozbicie węzła grupowego przy u. Wróblewskiego 16D w Puławach.  
Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej na wysokoparametrową. 

Rodzaj robót: odtworzenie nawierzchni 
 

 

(nazwa obiektu, rodzaju robót) 

 
Lp. Podstawa 

ustalenia 

Opis robót Jedn. 

miary 

Obmiar 

 
  

1. Odtworzenie nawierzchni 
Kod CPV:   

 

 

 
1 2 3 4 5 

 1 wg nakładów 

rzeczowych 

KNNR 

60404-020-040 

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm,na podsypce 

piaskowej spoiny wypełniane piaskiem - obrzeża 

istniejące do ponownego zastosowania (opaska przy 

budynkach) 
krotność= 1,00 

 

 

m 50,00 

 

2 wg nakładów 

rzeczowych 

KNNR 

60404-020-040 

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm,na podsypce 

piaskowej spoiny wypełniane piaskiem -  (opaska przy 

budynkach) 
krotność= 1,00 

 

 

m 10,00 

 

3 wg nakładów 

rzeczowych 

KNNR 

60111-010-050 

Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem 20 kg na 

1 m2, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 

cm,wykonywane mieszarką dostabilizacji gruntu, 

doczepną (opaska przy budynkach) 
krotność= 1,00 
 

 

m2 50,00 

 

4 wg nakładów 

rzeczowych 

KNNR 

60105-060-050 

Podsypka cementowo-piaskowa zagęszczana ręcznie, 

grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm (opaska przy 

budynkach) 
krotność= 1,00 

 

 

m2 50,00 

 

5 wg nakładów 

rzeczowych 

KNNR 

60502-02010-050 

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm, 

kolorowej, układane na podsypce cementowo-piaskowej 

spoiny wypełniane piaskiem - kostka istniejąca do 

ponownego zastosowania (opaska przy budynkach) 
krotność= 1,00 

 

 

m2 40,00 

 

6 wg nakładów 

rzeczowych 

KNNR 

60502-02010-050 

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm, 

kolorowej, układane na podsypce cementowo-piaskowej 

spoiny wypełniane piaskiem -  (opaska przy budynkach) 
krotność= 1,00 

 

 

m2 10,00 
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7 wg nakładów 

rzeczowych 

KNNR 

60404-030-040 

Obrzeża betonowe, na podsypce piaskowej spoiny 

wypełniane piaskiem - obrzeża istniejące do ponownego 

zastosowania 
krotność= 1,00 
 

 

m 350,00 

 

8 wg nakładów 

rzeczowych 

KNNR 

60404-030-040 

Obrzeża betonowe, na podsypce piaskowej spoiny 

wypełniane piaskiem 
krotność= 1,00 
 

 

m 50,00 

 

9 wg nakładów 

rzeczowych 

KNNR 

60111-020-050 

Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem 25 kg na 

1 m2, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm, 

wykonywane mieszarką dostabilizacji gruntu, doczepną - 

pod odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej. 
krotność= 1,00 

 

 

m2 380,00 

 

10 wg nakładów 

rzeczowych 

KNNR 

60105-060-050 

Podsypka cementowo-piaskowa zagęszczana ręcznie, 

grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm - pod 

odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej. 
krotność= 1,00 

 

 

m2 380,00 

 

11 wg nakładów 

rzeczowych 

KNNR 

60502-020-050 

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm, 

układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny 

wypełniane piaskiem - kostka istniejąca do ponownej 

zabudowy. 
krotność= 1,00 

 

 

m2 350,00 

 

12 wg nakładów 

rzeczowych 

KNNR 

60502-020-050 

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm, 

układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny 

wypełniane piaskiem 
krotność= 1,00 
 

 

m2 30,00 

 

13 wg nakładów 

rzeczowych 

KNNR 

60111-020-050 

Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem 25 kg na 

1 m2, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm, 

wykonywane mieszarką dostabilizacji gruntu, doczepną - 

pod odtworzenie nawierzchni z trylinki 
krotność= 1,00 

 

 

m2 60,00 

 

14 wg nakładów 

rzeczowych 

KNNR 

60105-060-050 

Podsypka cementowo-piaskowa zagęszczana ręcznie, 

grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm - pod 

odtworzenie nawierzchni z trylinki 
krotność= 1,00 

 

 

m2 60,00 

 

15 wg nakładów 

rzeczowych 

KNNR 

60307-020-050 

Nawierzchnie z płyt drogowych betonowych 

sześciokątnych o grubości 15 cm, spoiny wypełnione 

piaskiem - kostka (trylinka) istniejąca do ponownej 

zabudowy. 
krotność= 1,00 

 

 

m2 50,00 

 

16 wg nakładów 

rzeczowych 

KNNR 

60307-020-050 

Nawierzchnie z płyt drogowych betonowych 

sześciokątnych o grubości 15 cm, spoiny wypełnione 

piaskiem 
krotność= 1,00 

 

 

m2 10,00 
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17 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 

2-310114-05-050 

Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. 

Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0114 
 1.Mechaniczne rozścielenie dolnej wa rstwy kruszywa 

 2.Ręczne odrzucenie nadziarna 

 3.Zagęszczenie warstwy dolnej 
 4.Mechaniczne rozścielenie górnej warstwy kruszywa 

 5.Zagęszczenie i profilowanie warstwy górnej z nawilżaniem wodą 

 6.Posypanie górnej warstwy małem kamiennym 
 Uwaga: 

1. Kalkulację podbudowy z kruszywa naturalnego rozścielanego 

ręcznie ustala się jak dolną warstwę nawierzchni z kruszywa 
naturalnego na podstawie tablicy 02 kol. 01 i 02 (rozdział 2). 

2. Kalkulację podbudowy z kruszywa łamanego rozścielanego ręcznie 

ustala się jak dolną warstwę nawierzchni z kruszywa łamanego na 
podstawie tablicy 04 kol. 03 i 04 (rozdział 2). 

krotność= 1,00 

 

 

m2 5,00 

 

18 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 

2-310114-03-050 

Podbudowy z kruszywa naturalnego. Warstwa górna. 

Grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0114 

 1.Mechaniczne rozścielenie dolnej wa rstwy kruszywa 
 2.Ręczne odrzucenie nadziarna 

 3.Zagęszczenie warstwy dolnej 

 4.Mechaniczne rozścielenie górnej warstwy kruszywa 
 5.Zagęszczenie i profilowanie warstwy górnej z nawilżaniem wodą 

 6.Posypanie górnej warstwy małem kamiennym 

 Uwaga: 
 1. Kalkulację podbudowy z kruszywa naturalnego rozścielanego 

ręcznie ustala się jak dolną warstwę nawierzchni z kruszywa 

naturalnego na podstawie tablicy 02 kol. 01 i 02 (rozdział 2). 
2. Kalkulację podbudowy z kruszywa łamanego rozścielanego ręcznie 

ustala się jak dolną warstwę nawierzchni z kruszywa łamanego na 

podstawie tablicy 04 kol. 03 i 04 (rozdział 2). 
krotność= 1,00 

 

 

m2 5,00 

 

19 wg nakładów 

rzeczowych 

KNNR 

60308-02030-050 

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych 

standard II,warstwa wiążąca,grubość warstwy po 

zagęszczeniu 5 cm.Transport mieszanki samochodem 

samowyład.5-10t 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0308 

 1.Posmarowanie gorącym bitumem krawędzi nawierzchni, urządzeń 
obcych 

   i krawężników 

 2.Mechaniczne rozłożenie warstwami dostarczonej na miejsce 
wbudowania 

   mieszanki ze wstępnym jej zagęszczeniem urządzeniami 

wibracyjnymi 
   rozkładarki 

 3.Ręczne rozłożenie mieszanki w miejscach niedostępnych dla 

rozkładarki 
 4.Mechaniczne zagęszczenie warstw nawierzchni z ręcznym ubiciem 

mieszanki przy 

   krawężnikach i urządzeniach obcych 

 5.Obcięcie krawędzi 

 6.Transport mieszanki z wytwórni do miejsca wbudowania  na 

odległość 5 km 
   (kol.01 - 06) 

 7.Transport mieszanki na dalszy 1 km ponad 5 km (kol.07) 
krotność= 1,00 

 

 

m2 5,00 
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20 wg nakładów 

rzeczowych 

KNNR 

60309-03030-050 

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych 

standard II,warstwa ścieralna,grub.warstwy po 

zagęszczeniu 6 cm.Transport mieszanki samochodem 

samowyład.5-10 t 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0309 

 1.Posmarowanie gorącym bitumem krawędzi nawierzchni, 

krawężników i urządzeń 
   obcych 

 2.Mechaniczne rozłożenie warstwami dostarczonej na miejsce wbu 

dowania 
   mieszanki ze wstępnym jej zagęszczeniem urządzeniami 

wibracyjnymi 

   rozkładarki 
 3.Ręczne rozłożenie mieszanki w miejscach niedostępnych dla 

rozkładarki 

 4.Mechaniczne zagęszczenie nawierzchni z ręcznym ubiciem 
mieszanki przy 

   krawężnikach i urząd zeniach obcych 

 5.Obcięcie krawędzi 

 6.Transport mieszanki z wytwórni do miejsca wbudowania na 

odległość 5 km 

   (kol.01 - 06) 
 7.Transport mieszanki na dalszy 1 km ponad 5 km (kol.07) 

krotność= 1,00 

 

 

m2 5,00 

 

 

2. Roboty odtworzeniowe zieleni 
Kod CPV:   

 

 

 
1 2 3 4 5 

 21 wg nakładów 

rzeczowych 

KNNR 

10501-010-050 

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego 

kategorii I-III 
krotność= 1,00 

 

 

m2 1 400,00 

 

22 wg nakładów 

rzeczowych 

KNNR 

10507-010-050 

Humusowanie  przy grubości warstwy humusu 5 cm 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0507 

 1.Spulchnienie gruntu skarpy 

 2.Pokrycie skarpy humusem 
 3.Obsianie skarpy z uklepaniem  lub uwałowaniem obsianej 

powierzchni 

krotność= 1,00 
 

 

m2 1 400,00 

 

23 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 

2-210401-02-050 

Wykonanie trawników dywanowych siewem bez 

nawożenia. Grunt kat.III 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0401 
 1.Ręczne wyrównanie powierzchni 

 2.Ręczne przekopanie gleby 

 3.Rozrzucenie nawozów mineralnych i zagrabienie 

 4.Wysianie nasion, zahakowanie grabiami oraz ubicie powierzchni 

krotność= 1,00 

 

 

m2 1 400,00 

 

 


