
Droga stokowa na Jalvożynę Kami€nicką

Lp

tobotY od.'^oźcdo!€ nawielżchni i i.f,a§|'|jKfi dóoo$€|
1,1 KNR2_31

]1140500
L]kwidac]a kolein na rcmońlowanym odcinko _ pżejażd pżeź polanę Ja@rżyna
Kamienicka Pódbudowa z krusżtva lamanego _ piaskoŃec magurski. siany,
f€kcjil0;63mml, Grubość W€6hry po zagęśżcżeńiu Średnio 221mm malerał
Lnwpsiora, Warclwa Wypełniajqca _slabilizująca 3x63mń warstwa klinuiąca l x
32mm, PĘedmiar 1000 mb x 1 m = 1000 n2] ]000m2 x śr, 0 22m = 22o m3

UMgi:Pożycja obejmuje żaładunek materialu koparko ładoMRą idoMóż do
m ejsca prżeżnacżen a ciągnikiem loln]żyńżńapędem 4x4 ż
pźycżepąsamovĄ/ładowczą na kolach''bliźn akaó" orazzagę§z@eniewykonanei
podbudowywalcem Wjbracyjnym dla każdej warstwy osobno. Transpońdo m]ejsca
pzeżnaĘenia pońiżej 1 okm, pożyqażańera lóMież pżywócenie pżeż
WykonMę iniiaslruklurydrogMj po żakońcżeńiu loból do stanu pieMotnego
(likwidacjęko ein na drogach do]azdowych eysżeeńie/odtwlrzeniezn szdonyó

1000 1 000 00(

1 000,00(

l^,lkonanie sączk dreMianego 3_źerdż ov€go o dlugości smb żgódńie ź
Ustaleniami Technolog cżnymi

1 , Pżygol@ani€ podłóża do osadzenia żedż w koronie drogi 2 odlwożenie
sądka 3 żerdżiowgo 3 Wykonanie low odplowadżającąo @dę zesąeka
ocalkowitej dłUgośc]5mb.4, Roboty pouądkoreMaż ż M/yWóżeń odpsdóW
budc^łlanych,5. całkowita ilość dreMa 1.]0 m3.
5 5,00(

5.00(

Nadżór inw€slo§ki nad real żacia źadań
0 015 0,01!

0,0]1



Dtogi oo Turbaćż - szkody popowodżiowe

Lp

3
Dro§a dol'novls §k|ad stasżek - ożebu aóEk

1.,1 KNR 2 31
0605_0600

Dźpó l3l rulowy o glednlLv 30Lm z obldówą miesżż.ą I ęŻl : 6mo todozE, 95
zarĘl)

' UśLnĘc'e oożośldlośc oo /19zaolvń pPeoJś.,e 2 oooolyżle-T
órłgoloM.ie podloza do osaoże.e.U, żelbetosłch na oelkóch
o-owad/ący(h 3 Wykonarie d,.wnlat| obldowy do,l pPeouslu zgoore] zLJqae.la'.i -.crnolog{z.y-, 4 zabeżó euelÓ 2 .z1 ) ćpd
pPeL w,Lmó!/owycl %d Dlżeo Fle- (2 sa, 5ńb r lr,5, odtwo?el e lólól /dloqinżo p żep lślpm b eobo'y po,zadló@ tr dz ż WvM/em odpżdów
budowanyćh
1 1,00c

1 00(

KNR 2_3]
0602 0400

wmiana żbuIwjałei_ dleMianej obudowr prżepustu na obldowę mu@m
sialkowym żabudow? ]ednostronna kaskadoĘ

1 Uśfedn,ory oDmżr wy,ol J: 12mb r 9m \ lm 2Wypelriel€ sldlek krJszyvo
i.ńane, piżskowec nż9!6kl ftakc]l <2oo ]oo>
108 I0BOOc

10800(

0605 0600
KN PlżepLst -Llo vós,eoni.y60cmżobudowadlewlara lszr = smo (oooaal s5

ponŻe] za|retU)

1, UsL]n ęcie pożo§talościpo żniszcżonym p?epuśc]e,2. Robolyżieńne
pĘygotowale podJoŻó do osadżerF M zeloelowylh na b.l^ach
prowadz8cv.h 1 Vwkona.,e dleM'żre] obudo$v tłotl, Wylotu pźepusiL
żgodnei ż Usta eriami Technologicznymi.4. żabezpiecżenid Wyloiu piżepu§tu
pEed ercąą wstecżną dyinądrcWiianą.s, odiMrzen e koloni drcginaó
prżepuslem 6, Róbóly polżądkówe waż ż wywozem odpadówbudóv,lańych

1 00c

1.000

KNR 2,31
0605-0600

Pźepusl rurowy o ślednicy 60 cmż obudową drewn]aną 1szl = 6mb (na fosie)

1. UsUn ęcie pożos tałoś ci po żnisżczonym pżepuśc e.2 Roboly ziemne -
o2vgolo@nie ood,o/8 do o§ad/enle l fŻelóelowy.l ra óel.a.1
plowddzżcych3 Wvlorafled€MlalelobLoowŃolJlwYloll p?epJslU
zqod.ej z Uslale. am 'ecfu o ogrc.nvm, 4 zabeżpĘ*e.le wy ol J pżepus,J
pżeo elo4a slecżla dylrądl.Wn,aną 5 odhrclżF.le lolorydrog ndd
pżepust€m,6. Robov pożądkowE waż ż Wywozem odpadów budÓWlanych,
1 1.00c

1 00(

1.a KNR 2_31
0605 0600

DPepUsl lulowy o lleorlc} boLm z obldowd ol.wlara ls.i-6ńb(oddżal95
nad żż[rę]em)

I Fożb,ór|a r|edloż.4go pęeo ślL ż ĘoooN ż,emt o2ygo'oMl,e poo,o/d
do osód/enie r l żebelowy.h ra be koch prówaozącvcF,J Wy1o.arF
dreMianej obudowy wiolo iwyloiu prżepustu zqodneiż ustaeniam-e.hnológlc/lmi4 żaoezpieee.FW}lolupżepu9lupżedelozlaMteżrą
dvlrądeMlana. odMolżea€ kolor Y dl ogl rad pźepuilem 6 ńoboly
porżądkowe Waz ż Wlwzem odpadóW bldow3nych
1

1.0o(

KNR 2_31
0605_0600

Przepusl furowy o średnicy 8o cm ż obldową drewnianą. 1śżt = 6mb (oddż]ał 94J

1 Usunięce pozosialości pożniszdonym pżepuście2, Roboty2iemne
prrygolowJllp podlo.d oo ośaozen . .Ul /A be,owc| t bekach
p,owźdzacycl 3 Wy/o1źńĘ ol.w.lane| obudow} w o,u l Ń olJ przepLsl l
zgodneiz Uśla]eTam Tec.ńologlJ.yń, 4 Zabeżo e.żerle Wvloll pżepuslu
oĘed elo/jd Ęted.a oyhnad.eMara 5 zaoeżp eżenie b,1oll puepJślU
dl eME.a zapoBplżec wlńo9z@ą 5 odlwoĘanip t ol ony doq %d
pżeplstem 6 Roboty pożądko@ Waz z trlwżeń odpadów budowlany.h

1 1,00c

1.000

)301 0800
ryńiana znisżczonych zapórprżeciwrumoszowyclr ]śżtx smbx o8ń; 2sżlx

amb ! 1ń

Male.iał: dreMo iglaśle kolMne, nieseżonowane D€Mo nieńoźe pochódzić
z posuszu Be ki lkpl x 2sżl x 12mb Xii 0,25fi = 1.18m3i 2kpl x 3sżl x 16.nb x li

539 5.89(

5,89(

cżysżcżen ie ża lądowa nych żap ó r p u ec iWrU m o§zowych

Robotyziemne kopa*ą lekką ub €cżne Usuniecie nańiesioneoo r!ńóśzu i
.amulu łrwda.ia ośLnĘL l oo.y!rcw9,LllL doż€pÓl, uól4.i u,oo^: ra oor,ao
ub pu em esżc2eńie w m ąśce Mkażańe przez lnresióra
2 2.00(

2.00(

2| ]roda ślokowa na Jawoźvne xamienicka



21 ażygcżenie żalądoMnych zapór pzeciwrumoszowych Waż ż pżepuślami

ąoboly żiemne koparką lekką lub lęene usun ęcie nan]esionego rumo§zu i
tmulu, ikwidacja osun ęć i obrywów gruntu do zapór, ułózeńie lrobko na odkład
ub pżemieszczenie w ńiejsce s§kazańe pźeż ln@stola
5 5 00(

5 00(

2, KNR 2-31
0114-0500

_jkwdać]a.yńLen erożyjnych na dlodźe odnłożenie żn sżcżonejpźez wodę
1awerżchnidlogi, Wykońanie podbldovly c ągłeiż kfuśżylv łamanych
J askowiec magurski, siany, flakćji [0]32mm].

uwag] pozycja obejmuje żaładunek male ału kopalko ładowalką idowózdó
Tie]s€ pEeżnacżenia wyMolką'lekką' z napęde.n 4x4 ]ub ciągnLkiem lolniczym
4x4 z przyeepą samowyładoweą oraz zagęszczenie wkonaiej podbudo!ry
łalcem Ńbracyjnym wa§lwowo 1500mb x o.25fr = 375ń2;375m2 x Śr.0,064m

375 00(

375 00(

)rooa §lok@? ,otok oorcow
3,1 KNR 2 31

1404 02aa
3zyszcż€nie _ udrożńień]e prżeplslóW rLJrollyćh Waż ż ]nfrasl.Ukilrą (ślodnia
ń,lolowa + zapola pĘec]MumoszoM).

Roboiyz]emne koparką lekką ub ręcne usuńięce ńańies ońego fumośżu i
nanulu,lkwidacjaosuńięćiobryWćWgrunludożapóli §ildńi,Lnózeńieurobku

6,00(

3, KNR 2_31

0114_0500
_ikwidacja ryn]en ercżińych nadrcdze. odiwożen e żnigczonej puez Wodę
lawieżchn dr€i _ wykonanie podbudowy ciągĘ ż krusżyvv lamanych
)iaskowiec ma9Urski, siany, i6kcji l0i32mml

Jwagi:Pozycja ob€]m!]e żaładunek maleriału koparko ładowarką dowóz do
nieFca p.zezń acze n a Wyvvrotką 'le kką' ż ńaĘdeń !rx4lub ćiągńikień lólńiżyn
1x4 z plzy*epą samowyładowdą o.aż zaqęszcżenie Wykonane] podbudowy
łalcem Wbracyjnym MBn owo200mbx3m = 600m2|6o0m2x śr 0.158m =

ó00,00(

600.00(

)rcoa do osadv @TUńae
KNR 2_11
0301-0800

odlwożenie żnisżcżonej zapory pżeciwmosżorei 1śżtt6mb x ],25m

Mater ał dreMo i9 aste kolóWane, ń eseżoroMne, DreMo nie może pochodżlć
z posusż!, Belki 1kplx4sżlx 16mbxii0.25m = 314m3

3.]4(

314l

0401_1100
odtMrżenie żniśżcżonego żabeżpiecżenia korony drĘi do]azdorej do osady oo
Tuóacz pEy potoku na.żUiem kam ennym llożonym kaskado@.

P askowec ńagu§kifrakcj. >600mń. obmiar: (16mb x 1,5m) x 1m=24ń3
24,aal

24,ooc

51 Nadżór lnv€śtośk nad realżacią żadań.
0 015 0 01!

0,015


