
Lp. Podstawa Nazwa j.m. Obmiar

1.1 KNR 15-01 0114-04 Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp m2 615

1.2 KNR 15-01 0115-01 Wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp o szer. do 2.0 m m2 615

1.3 KNR 02-01 0109-05 analogia Ręczne ścinanie średniej gęstości krzaków i podszycia m2 5

1.4 KNR-W 02-01 0111-04 analogia

Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu średniej 

gęstości krzaków i podszycia (rębarko-rozdrabniarka lub wywóz z 

utylizacją)

m2 5

1.5 KNR 15-01 0116-02
Odmulenie koparko-odmularkami cieków o szer. dna do 1.0 m. 

Grubość warstwy odmulanej 20 cm.
m 205

1.6 Wycena własna

Wywóz namułu z odmulania cieków.  Wliczyć należy: przeniesienie do 

miejsca załadunku (do 100 m), załadunek na samochód oraz koszty 

przewozu i utylizacji.

m3 40

1.7 Wycena własna
Profilowanie i wyrównanie skarp oraz dna pod wyłożenie umocnienia 

(korytka betonowe i płyty ażurowe) 
m2 210

1.8 Wycena własna
Wykonanie ławy betonowej z betonu minimum B-15 pod ułożenie 

korytek ściekowych w dnie (grubość 15 cm)
m2 21

1.9 Wycena własna

Wyłożenie skarp podsypką cementowo-piaskową wraz z jej 

wyrównaniem i wypoziomowaniem pod prawidłowe ułożenie płyt 

ażurowych (grubość warstwy podsypki minimum 10 cm)

m2 140

1.10 Wycena własna

Wyłożenie wylanej ławy betonowej podsypką cementowo-piaskową 

wraz z jej wyrównaniem i wypoziomowaniem pod prawidłowe ułożenie 

korytek ściekowych w dnia (grubość warstwy podsypki 4 cm)

m2 21

1.11 Wycena własna
Umocnienie dna poprzez wyłożenie prefabrykowanych korytek 

ściekowych na wcześniej przygotowanym podłożu 
szt. 70

1.12 Wycena własna
Umocnienie skarp  poprzez wyłożenie płyt skarpowych ażurowych  na 

wcześniej przygotowanym podłożu 
m2 140

1.13 Wycena własna

Odnowienie i poprawa stanu wylotu rurowego poprzez jego 

przedłużenie rurą karbowaną, wyprofilowanie do kształtu skarp i 

wkomponowanie w umocnienie wykonane z płyt ażurowych

kpl 1

1.14 Wycena własna

Odnowienie i poprawa stanu powierzchniowego spływu wód 

opadowych do rowu poprzez jego ponowne wyprofilowanie i wyłożenie 

drogi spływu korytkami ściekowymi obsadzonymi na podsypce 

cementowo-piaskowej.

kpl 1

1.15 Wycena własna
Remont czoła przepustu na rowie w km 0+170 poprzez montaż lub 

wykonanie umocnienia albo płyty czołowej.
kpl 1

Załącznik nr 9 do SWZ

Przedmiar robót

OBIEKT: Rów Komprachcice - dz. nr 1180/1 i 871 obręb Komprachcice L=0.205 km

PRZEPROWADZENIE MODERNIZACJI ROWÓW MELIORACYJNYCH GMINY KOMPRACHCICE

Cześć nr 1 – Modernizacja wybranych rowów melioracyjnych w Komprachcicach, 

Ochodzach, Polskiej Nowej Wsi oraz Wawelnie



1.16 Wycena własna
Uzupełnienie kamieniem  dziur w płytach ażurowych i innych miejsc 

tego wymagających
m3 12

1.17 Wycena własna
Czyszczenie przepustów rurowych o średnicy do 100 cm przy stosunku 

głębokości zamulenia do średnicy 1/3
m 25

1.18 Wycena własna

Czyszczenie przepustów ramowych o wysokośći do 100 cm i 

szerokości do 200 cm przy stosunku głębokości zamulenia do średnicy 

1/3

m 12

1.19 Wycena własna

Demontaż paneli ogrodzeniowych i podmurówek wraz z 

zabezpieczeniem na czas robót oraz ponowny montaż po zakończeniu 

prac

m 35

2.1 KNR 15-01 0114-04 Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp m2 7245

2.2 KNR 15-01 0115-01 Wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp o szer. do 2.0 m m2 7245

2.3 KNR 02-01 0109-05 analogia Ręczne ścinanie średniej gęstości krzaków i podszycia m2 3500

2.4 KNR-W 02-01 0111-04 analogia

Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu średniej 

gęstości krzaków i podszycia (rębarko-rozdrabniarka lub wywóz z 

utylizacją)

m2 3500

2.5 KNR 15-01 0116-02
Odmulenie koparko-odmularkami cieków o szer. dna do 1.0 m. 

Grubość warstwy odmulanej 20 cm.
m 1500

2.6 KNR 15-01 0113-02

Rozplantowanie urobku po mechanicznym odmulenie cieków o szer. 

dna do 1.0 m. Urobek ułożony jednostronnie przy grubości warstwy 

namułu 20 cm.

m 1500

2.7 Wycena własna

Ręczne usunięcie namułu z cieków o głębokośći do 0,5 m i szer. dna 

do 1.0 m wraz z rozplantowaniem i wyprofilowaniem na skarpie. 

Grubość warstwy odmulanej 20 cm.

m 570

2.8 KNR 02-01 0103-01 Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 10-15 cm) szt. 25

2.9 KNR 02-01 0103-02 Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 16-25 cm) szt. 25

2.10 KNR-W 02-01 0111-04 analogia
Oczyszczenie terenu z gałęzi i pozostałości po wycince lub pielęgnacji 

drzew (rębarko-rozdrabniarka lub wywóz z utylizacją)
m2 750

2.11 Wycena własna
Czyszczenie przepustów rurowych o średnicy do 100 cm przy stosunku 

głębokości zamulenia do średnicy 1/3
m 36

3.1 KNR 15-01 0114-04 Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp m2 3000

3.2 KNR 15-01 0115-01 Wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp o szer. do 2.0 m m2 3000

3.3 KNR 02-01 0109-05 analogia Ręczne ścinanie średniej gęstości krzaków i podszycia m2 500

3.4 KNR-W 02-01 0111-04 analogia

Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu średniej 

gęstości krzaków i podszycia (rębarko-rozdrabniarka lub wywóz z 

utylizacją)

m2 500

OBIEKT: Rów nr 1 Ochodze - dz. nr 430, 428, 419, 417/185 i 397 obręb Domecko L=2.07 km

OBIEKT: Rów nr 2 PNW - dz. nr 1142 obręb Polska Nowa Wieś L=1.00 km



3.5 KNR 15-01 0116-02
Odmulenie koparko-odmularkami cieków o szer. dna do 1.0 m. 

Grubość warstwy odmulanej 20 cm.
m 700

3.6 KNR 15-01 0113-02

Rozplantowanie urobku po mechanicznym odmulenie cieków o szer. 

dna do 1.0 m. Urobek ułożony jednostronnie przy grubości warstwy 

namułu 20 cm.

m 700

3.7 Wycena własna

Ręczne usunięcie namułu z cieków o głębokośći do 0,5 m i szer. dna 

do 1.0 m wraz z rozplantowaniem i wyprofilowaniem na skarpie. 

Grubość warstwy odmulanej 10 cm.

m 150

3.8 KNR 02-0926a-04
Ręczne usunięcie namułu z cieków o głębokośći do 1,0 m i szer. dna 

do 1,0 m. Grubość warstwy odmulanej 10 cm.
m 100

3.9 Wycena własna

Wywóz namułu z ręcznego odmulania cieków.  Wliczyć należy: 

przeniesienie do miejsca załadunku (do 100 m), ręczny załadunek na 

samochód oraz koszty przewozu i utylizacji.

m3 10

3.10 KNR 02-01 0103-01 Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 10-15 cm) szt. 5

3.11 KNR 02-01 0103-02 Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 16-25 cm) szt. 5

3.12 KNR-W 02-01 0111-04 analogia
Oczyszczenie terenu z gałęzi i pozostałości po wycince lub pielęgnacji 

drzew (rębarko-rozdrabniarka lub wywóz z utylizacją)
m2 200

3.13 Wycena własna
Czyszczenie przepustów rurowych o średnicy do 50 cm przy stosunku 

głębokości zamulenia do średnicy 1/3
m 24

3.14 Wycena własna
Czyszczenie przepustów rurowych o średnicy do 100 cm przy stosunku 

głębokości zamulenia do średnicy 1/3
m 12

4.1 KNR 15-01 0114-04 Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp m2 5670

4.2 KNR 15-01 0115-01 Wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp o szer. do 2.0 m m2 5670

4.3 KNR 02-01 0109-05 analogia Ręczne ścinanie średniej gęstości krzaków i podszycia m2 1800

4.4 KNR-W 02-01 0111-04 analogia

Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu średniej 

gęstości krzaków i podszycia (rębarko-rozdrabniarka lub wywóz z 

utylizacją)

m2 1800

4.5 KNR 15-01 0116-02
Odmulenie koparko-odmularkami cieków o szer. dna do 1.0 m. 

Grubość warstwy odmulanej 20 cm.
m 1690

4.6 KNR 15-01 0113-02

Rozplantowanie urobku po mechanicznym odmulenie cieków o szer. 

dna do 1.0 m. Urobek ułożony jednostronnie przy grubości warstwy 

namułu 20 cm.

m 1690

4.7 Wycena własna
Odmulenie koparko-odmularkami cieków o szer. dna do 1.0 m. 

Grubość warstwy odmulanej 50 cm.
m 200

4.8 Wycena własna

Rozplantowanie urobku po mechanicznym odmulenie cieków o szer. 

dna do 1.0 m. Urobek ułożony jednostronnie przy grubości warstwy 

namułu 50 cm.

m 200

4.9 KNR 02-01 0103-01 Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 10-15 cm) szt. 10

4.10 KNR 02-01 0103-02 Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 16-25 cm) szt. 10

OBIEKT: Rów nr 1 Wawelno - dz. nr 154, 435 i 436 obręb Wawelno L=1.89 km



4.11 KNR-W 02-01 0111-04 analogia
Oczyszczenie terenu z gałęzi i pozostałości po wycince lub pielęgnacji 

drzew (rębarko-rozdrabniarka lub wywóz z utylizacją)
m2 200

4.12 Wycena własna
Czyszczenie przepustów rurowych o średnicy do 50 cm przy stosunku 

głębokości zamulenia do średnicy 1/3
m 24

4.13 Wycena własna
Czyszczenie przepustów rurowych o średnicy do 100 cm przy stosunku 

głębokości zamulenia do średnicy 1/3
m 18

5.1 KNR 15-01 0114-04 Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp m2 2160

5.2 KNR 15-01 0115-01 Wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp o szer. do 2.0 m m2 2160

5.3 KNR 02-01 0109-05 analogia Ręczne ścinanie średniej gęstości krzaków i podszycia m2 50

5.4 KNR-W 02-01 0111-04 analogia

Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu średniej 

gęstości krzaków i podszycia (rębarko-rozdrabniarka lub wywóz z 

utylizacją)

m2 50

5.5 KNR 15-01 0116-02
Odmulenie koparko-odmularkami cieków o szer. dna do 1.0 m. 

Grubość warstwy odmulanej 20 cm.
m 540

5.6 KNR 15-01 0113-02

Rozplantowanie urobku po mechanicznym odmulenie cieków o szer. 

dna do 1.0 m. Urobek ułożony jednostronnie przy grubości warstwy 

namułu 20 cm.

m 540

5.7 Wycena własna
Czyszczenie przepustów rurowych o średnicy do 50 cm przy stosunku 

głębokości zamulenia do średnicy 1/3
m 24

5.8 Wycena własna
Czyszczenie przepustów rurowych o średnicy do 100 cm przy stosunku 

głębokości zamulenia do średnicy 1/3
m 18

OBIEKT: Rów nr 2 Wawelno - dz. nr 272 i 273/2 obręb Wawelno L=0.55 km


