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1.1 KNR 2_31

0605 0600
Pźepuśl lLloWoveon(y80.m/ob!do$amle9żara .ś/l=6mb(ood/1.195

1 Ushięciepożostalośc] po2nsz@onym pżepuście2, Roboiyżemne _

o2vgólo@nie oód|oza do o<aouele.UllelbetosĄ]cr t bekact
o]:ladżącvcl3, Wvkofdne d.eMldTl obldowy wotu pżepL5u żgodńel /
Uslale.iafiTelh.ooglc/lv- 4 /abezae.?.1e / szl zapd
olżeriwJnosrowych .ćo o,/eoJs.e- ,2 s/lr smo , lm15 odlwól/erie rorony

]:"H:,"ii."^". " 
Ęobolv po,.adto@ wó/ ż WM/.m odoadow

1.00(

1,00(

KN 2-31
0602_0400

Ąrniana żbulw]alej drewńiane] obudowy pźepośtu na obudovĘ murem
lialkotr}m _ zabudowa j€dnoślrońna kaskadowa,

l UśledrlonyobTalWolu 12Fb, 9mr lm2WypeJnEnes,alek,iruśży@
ańańe,pasióńecmagulśklfrakc]i <2oo3oo>
l03 ń2 108,00(

108 00(

1 KNR 2 31
0605_0600

Prżepusl lJ,oWo ś,edlcv 80 Lmż obudowadlesla.a l!żl - 5mb\oddżal05
ponjżel zćkręlu)

' lJsu.lęcĘ Dożoslalo9cipo ż.lsl(żonyT o./epuśce,2 Poboly zćmne
prrygolowarP podloża oo oscdze.le fu zelDelov,lcn rd b-hacl
o.owad/acycl- 1 w(ojafle orewnane] óbuoowyMiolu WylotL oźepJ)lu
zgodnel ż U§la]eniami Technologi-ńymi,4 Żabezpiecżend Wylotu p;żepustu
pżed e@żią Ńt€czną dy]ińąd€Wńianą 5, odtworżen e koloni drcginaó
pĘepusteń 6 Roboty pożądkoBę wraż ż stwozem odpadóW budów anych,
1

1 00c

],00c

KNR 2 31
0605 0600

Prżepuśt rurowo średncy 60 cńz obudowądEwnaną 1szt:6mb(nalosie)

1 Usunięćie pozoslalości pożnisżcżonym prżepuście.2 Robolyziemne_
pEvgo'owane oodlożd do ośad/en€ rurżelóelowycl ra oelLaah
plowddżacych 3, WYko.an e dleM6ńeJ obudowv /olJlW,olUp,ZepLślJ
zgodnei ż Ustaleniami Techno ogicznymi a zabezpieeen]; wy oiu p;eplstu
prżed erożiq w§eczną dyl]iądreMianą 5 odt\łożeiie koroni drog'inai
pż€puslefi .6, Roboly poządkoweWażż Wywozem odpadów budówłanych
1 l 00c

1,00(

KNR 2_31
06010600

PżepLst -U,or'lY o s|eoricy bocmż obudowd dĘw.ól a ls21-6ńb\oddżal05
nad zalręlem)

l Ęozbró.l. eolożnego o,zepJeu / Robolvżemt o2ygo.owdn,e podlo/d
doosad/en:e ful Żelbeloe@ na belacr prowdozącY.l 3 !Ą]ylonańle
d€Mianei obudówy Wot! WolU pEep!§tu zqodnei ż Usta eniaml
Te( l,nolog,hy-, 4, żżbezpie.żen e Wylotu pllepuslu p2ed elozią Mlernq
dyilradEMia.a,5 oowlże.le \olony ologl ndd pĘepLslem 6 Robof
poEądko@ Waż ż w}Mzem ódpadóW budowanych
1 1.00c

1.00C

1t KNR 2_31

J605_0600
Przeplsl rlrowy o średnicy 80 cm ż obudową drewn aną. 1sżl = 6ńb (oddź al94)

1, Usun ęćie pozoslałościpo żn]sżcżońym pżepuście 2, Roboty żiemne,
ożygolowalle pod,oza do os.dze.p rJ./elbetowych n. be kacl-
ploMdżą.yc|r 3 WVlora.Ę dleMlale| obLdow} wolu lŃ olJ pĘepl eU
ż9odne,ż Uś'.leń,dn -e.hroloqrżńVm 4 labeżoerlerĘWvlolUpjzepLślJ
plzed p'olją sl..żla dylraoewn.na 5 Ż.oeżp eczenE M,lo|L pzepuśl l
dreM aną żaporąpEecitrurnoszową.s, od§Wżeiie korony dfug nad
prżepustem 6, Roboiy porządkowewraz z wMzem odpadów budowlanych

1.00c

],00c

1 KNR 2_11

0301 0800
Wymiafu żn s/ '/o1ych żapol o,że, WJ-oszowv-h lś.l?5-blo8- 2sż,,
3mlr t ]ń

Matenałj dreMo iq asle. korcM DreMó nienoźe po.hodzić
ż po§uszu Belk: 1kplx 2sżt x 12mb x i 0,25ń = 1,]8m3i2kp|x 3sżt x 16mb X li

5a9 5,89c

5,89c

1 cżysżczen]e ża ądowanych żapór pEec trUmoszowych.

Ęobolv ż,pańe,opara ellą luo rcrlne usur|ecF r.ń e9ońpgo 1-moszJ I
,ómU|U l8wida.,a osJlęć oolywowg.UltLoó/apÓl Uloźel,e Ulobi l r. odklao
ub przemieśżczen e Wmie]sce Wśkażańe prżez lnresto,d

2 0ol

2 00(
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Dloga dolinowa na Borek

3
,1

11 KNR2_01
0109'0500

Ręczne Śc nanie ikarczowanie Średnio gęslyó kżaków ipodsżycia pżedmiar
5800 mb x2 m = 11600 m2

I obLsllorrF JsunlęLĘ kEa<ow l pod9żv( a sańo(eFl,z^olońyd.og|
oobocżV i ska,py..d losą doWysotoso lm 2 PźenF;,enie u,ozi,r,ei,,oo"cy
pod dro§ą We W§kazanymmiejscu.
1l600

ń2

fr2 11 600 00(

11 600 00(

1.2 KNR_W2_31
140M600

Udróżńienie ro@odwadnia]ącego. Pżedliiar] 4ooo mb t 1 m x o.25 m = 1ooo

1 Udlożneńle lowow odplowżoz.,ącvcl, wbdę ż ndrles orychośadow kopar|ą
relka Wvposażofu Włyzke do siaĘołania,2 L,kmoa! |d osur er l obryMjw
qfuńl! do rowów 3 Ulożenie Ufobl! naodkład,

4 000 00(

4 000 00(

KNR 2 3]
0101,0100

KoMowanie na cał€] szerckoŚcidrogi. GłebokoŚÓŚ€dnio o.15 m Katego.ia
gluntu l lV, Pżedńia. 5800 mbx 1 m = 5800m2:58oom2xo.15ń = 87o m3.

1, WylóManje kolony dr€i(ikwdaćja garbu międży koleińami) iścięcie pobo@a
ł ce]u u-oż iwe. żswooodneoo śo,yw wody z.o.ony ologitopa/ą
etląwyposazoFą wrylrę do ska.póMna 2 ulozeńle uobku na ooklad

ń2 5 a00 00c

5 800 00(

KNR 2 31
1404 0100

oczy5zcż.n€ _ Udlożlel F pżeDJslowlLlowycl ażż tr fraślr Pluą\slJd.la
M/ioloM + żapora pżecWrumosżoM)

1 Robot\, żemne \opa.ką lell6 LsLr,e.eralesotqofumoś/ l l rdm r l,
ńWddcia o"Jn,ęU oofMwglLrlJ do zdpol §lJofl l lJ,ożene Uloo[u nd

300 300,00(

300,00(

1 KNNR 10
0401 0800

odtrcrżenie znisżeonego zabeżp]eżenia korony dlogi plży poioku Kamienica
nażulem kami€nnym Ułożonym kaskadow§ PĘedmiar: 40 ńb x 1 ,5 m x 1 m =
60 m3

Malerial piaskoŃec magurcki frakc]a >600mm.
60 60,00c

60 00(

1ę
0425_0100

Wy(oldl,e klż"e.n }J dl-Mianego lco osuws^l"i /qodnle z Lls.ż erldr,
TeńrologĘ.yń, PĘeom,żr 20 mb r L 0,25 ń = o,o8 m ], Ąo,1, s.aó l,/J ąLe li0.12mxlmx8śź=009m3

1 , Materiał: d.ewnó iglasie galonek modżew korowańe,nieseżonowane 2,
DreMo nie moźe pochodzićz pośUs2!
1D7 1.07t

1,a7l

1 Vlł\onanie sq./lJ dJeMia.ego J..e,dż,oreoo żooonĘ z Uslalenla-|
Te.hnoloq(zntml, 70 5a . ma> 6ńb

] Prżygotowanie podlóża doosadżena żerdziw kororie drogi2, odlwożeńie
śadra 3.?eldżo@oo 3 W/}ora.le.o4 odplo@dzó acegÓ wooe z-sącz<a ł
Fobo'y poRądko@ W a/ z WY*oz"l oopaoow ot rlołinycn 5 UaI.oWlż l o9ć
dreMa 70 x 0.22 m3= 15,40 m3 plererowańygalunek ńodżew
70 70,o0c

70,00c

l§moń neie.'cłua i n6vDów d|odewch.
21 KNR 2-31

01l4-0500
odherżen€ źrlsżeoneJ plżel @dę naŃeżchl d,o9 wvkonan e podbudowy
cidgłeiż kJsżyva ldmanego _ o,ds{owec ńagurs(l, sldly,llżkql lo,63Tml
'rJoośt warsM/y po żaqęśźcżeriJ śl.drń 'O cm PlZed-lal 5300 mo x2 m =

11600 m2: 11600 m2 x01 m = 1160m3

L,Jwaqi, poryr a obe|-łe zaladJtl malelalJ kooal^o lddowaRa,domżdo
rle,sca pEeż.acleld wtMolt ą ''lek\a' żnapedpm 4/4lub ciagnń eń lo,ruyn
r,4 ż plżyoepasdńowylJdowoa olaż żJgęsżcże.le i/ylonara,
)odbUdos}łalcem Ńblacyjnym
11600

11 600,00(

3.] Nadzór inreślorski nad real żacia zadań
0 015 0.01a

0,01
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