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PRZEDMIAR ROBÓT 

na roboty budowlane pod nazwą:  
„Remont parkingu oraz regulacja studzienki deszczowej  

w Placówce Terenowej KRUS w Przeworsku” 
 

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość 
1 Element ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE + KANALIZACJA   

1.1 KNNR 5/721/1 Cięcie nawierzchni mechaniczne, z mas mineralno-asfaltowych, głębokość 5 
cm. 

m 84 

1.2 KNNR 6/802/3 Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubość 4 cm, ręcznie. m2 42 
1.3 KNNR 6/802/5 Rozebranie nawierzchni, nawierzchnia z betonu grubość 30 cm, ręcznie 

(trylinka).  
m2 42 

1.4 KNR 404/1101/2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu 
i wyładowaniu (na odległość 1 km) samochodem ciężarowym skrzyniowym. 

m3 12,6 

1.5 KNR 201/201/2 Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi do 1 km, koparka 0,15 m3, grunt kategorii 
III. 

m3 65 

1.6 KNR 218/613/1(1) Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, kręgi 
Fi-1000 mm, głębokość 2 m. 

szt. 2 

1.7  KNNR 4/1308/3 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi 200 mm. m 45 
1.8 KNR 201/236/2 Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii 

III-IV. 
m3 52 

1.9 KNR 231/104/1 Warstwy odsączające, w korycie i na poszerzeniach, zagęszczone ręcznie, 
grubość warstwy po zagęszczeniu.  

m3 42 

1.10 KNR 231/107/1 Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, zagęszczenie 
mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 20 cm.   

m3 9,2 

2 Element CHODNIK   
2.1 KNNR 6/806/2 Rozebranie krawężników betonowych i kamiennych, krawężniki betonowe 

na podsypce cementowo-piaskowej. 
m 30 

2.2 KNNR 6/805/7 Rozebranie nawierzchni i chodników z płyt betonowych, chodniki, na 
podsypce cementowo-piaskowej, płyty 50x50x7 cm. 

m2 30 

2.3 KNNR 6/801/1 Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubość 15 cm, ręcznie. m2 30 
2.4 KNNR 6/103/2 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 

nawierzchni, wykonywane ręcznie, kategoria gruntu V-VI. 
m2 30 

2.5 KNNR 6/113/5 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10 cm. m2 30 
2.6 KNNR 6/105/6 Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczanie ręczne, 

po zagęszczeniu 5 cm. 
m2 30 

2.7 KNNR 6/403/3 Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe wystające 12x30 cm, ława 
betonowa, podsypka cementowo-piaskowa. 

m 30 

2.8 KNNR 6/502/2(1) Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 6 cm, podsypka cementowo-
piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara.  

m2 30 

3 Element NAWIERZCHNIA   
3.1 KNR 231/1106/1 

(1) 
Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-
bitumicznymi, mineralno-asfaltowa, grysowa zamknięta. 

t 5,25 

 
 
 


