
Lp. Podstawa Nazwa j.m. Obmiar

1.1 KNR 15-01 0114-04 Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp m2 3200

1.2 KNR 15-01 0115-01 Wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp o szer. do 2.0 m m2 3200

1.3 KNR 02-01 0109-05 analogia Ręczne ścinanie średniej gęstości krzaków i podszycia m2 200

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 200

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

Grubość warstwy odmulanej 20 cm.
m 800

1.6 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 800

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

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

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

głębokości zamulenia do średnicy 1/3
m 15

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

głębokości zamulenia do średnicy 1/3
m 9

1.11 Wycena własna

Oczyszczenie istniejącego ziemnego kolektora otwartego z namułu i 

wykopanie dołu pod instalację studzienki (namuł i nadmiar ziemi 

należy wywieźć i zutylizować)

m3 3

Załącznik nr 9 do SWZ

Przedmiar robót

OBIEKT: Rów Domecko - Park - dz. nr 503/253, 257, 241, 554/243, 270 

i 500/255  obręb Domecko L=0.809 km

PRZEPROWADZENIE MODERNIZACJI ROWÓW MELIORACYJNYCH GMINY KOMPRACHCICE

Cześć nr 2 - Modernizacja wybranych rowów melioracyjnych w Domecku i Osinach



1.12 Wycena własna

Montaż studni kanalizacyjnej betonowej o parametrach:                      a) 

średnica fi 800 mm;  

b) wysokość całkowita 1500 mm (zbudowana z kręgów o dowolnej 

wysokości połączonych ze sobą łączeniami szczelnymi)

c) wyposażona w dennicę umożliwiającą podłączenie 3 istniejących 

kanałów wodnych – 

2 dolotowych i jednego zbiorczego wylotowego. Otwory 

podłączeniowe dopasowane do istniejących rur (oceny i pomiaru 

należy dokonać po oczyszczeniu i odkopaniu obecnego kolektora 

ziemnego.

d) studnia przykryta pokrywą betonową dedykowaną wyposażoną w 

uchwyt do podnoszenia oraz kratkę kanalizacyjną umożliwiającą 

przyjęcie wody z korytka ściekowego odprowadzającego wody 

opadowe z drogi. Istniejące korytko należy przedłużyć do 

wmontowanej kratki.

kpl 1

1.13 Wycena własna
Wykonanie obramowania wokół pokrywy studni (6 mb) z krawężników 

o wysokości min. 20 cm
kpl 1

1.14 Wycena własna
Oczyszczenie istniejącego wejścia do przepustu - odmulenie i 

oczyszczenie (namuł i nadmiar ziemi należy wywieźć i zutylizować)
m3 2

1.15 Wycena własna
Wyprofilowanie dna i wszystkich skarp wejścia do przepustu w 

odległości 2 metrów od rury wlotowej
m2 8

1.16 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 8

1.17 Wycena własna
Umocnienie skarp  poprzez wyłożenie płyt skarpowych ażurowych na 

wcześniej przygotowanym podłożu 
m2 8

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

tego wymagających
m3 5

1.19 Wycena własna

Montaż prowadnic do kraty osadnikowej poprzez zabicie lub 

wbetonowanie dwóch ceowników lub innych profili stalowych wraz z  

zainstalowaniem nowej kraty 

kpl 1

1.20 Wycena własna Demontaż i utylizację istniejącego murku betonowego kpl 1

2.1 KNR 15-01 0114-04 Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp m2 10710

2.2 KNR 15-01 0115-01 Wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp o szer. do 2.0 m m2 10710

2.3 KNR 02-01 0109-05 analogia Ręczne ścinanie średniej gęstości krzaków i podszycia m2 1000

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 1000

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

Grubość warstwy odmulanej 20 cm.
m 3510

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 3510

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 60

OBIEKT: Rowy nr 3 i 4 Domecko - dz. nr 273 i 274 oraz 277, 278, 268, 267, 266 i 265 obręb Domecko L=3,570 km



2.8 KNR 02-01 0103-01 Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 10-15 cm) szt. 20

2.9 KNR 02-01 0103-02 Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 16-25 cm) szt. 20

2.10 KNR 02-01 0103-03 Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 26-35 cm) szt. 20

2.11 KNR 02-01 0103-04 Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 36-45 cm) szt. 15

2.12 Wycena własna 
Pocięcie ścietych drzew na kawałki użytkowe, zdatne do transportu 

(1,5 m długości)
mp 140

2.13 Wycena własna 

Usunięcie pni i karpin pozostałych po ścince drzew utrudniających 

przepływ wody (wliczyć również załadunek, wywiezienie oraz 

utylizację)

szt. 15

2.14 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 1000

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

głębokości zamulenia do średnicy 1/3
m 60

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

głębokości zamulenia do średnicy 1/3
m 24

3.1 KNR 15-01 0114-04 Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp m2 5610

3.2 KNR 15-01 0115-01 Wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp o szer. do 2.0 m m2 5610

3.3 KNR 02-01 0109-05 analogia Ręczne ścinanie średniej gęstości krzaków i podszycia m2 1200

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 1200

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

Grubość warstwy odmulanej 20 cm.
m 1870

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 1870

4.1 KNR 15-01 0114-04 Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp m2 165

4.2 KNR 15-01 0115-01 Wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp o szer. do 2.0 m m2 165

4.3 KNR 02-01 0109-05 analogia Ręczne ścinanie średniej gęstości krzaków i podszycia m2 110

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 110

OBIEKT: Rów nr 3 Osiny - dz. nr 599/317 obręb Dziekaństwo L=0.11 km

OBIEKT: Rów nr 1 Osiny - dz. nr 296/2, 140/1 i 140/2 obręb Komprachcice L=1.87 km



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

Grubość warstwy odmulanej 20 cm.
m 110

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 110

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

głębokości zamulenia do średnicy 1/3
m 10

5.1 KNR 15-01 0114-04 Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp m2 200

5.2 KNR 15-01 0115-01 Wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp o szer. do 2.0 m m2 200

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

Grubość warstwy odmulanej 20 cm.
m 50

5.4 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 50

OBIEKT: Rów nr 4 Osiny - dz. nr 308 obręb Dziekaństwo L=0.05 km


