
 Załącznik  Strona 1/9
 Budowa 4 brodów ( Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5 ) oraz remont dróg gruntowych na terenie gminy Narew,

 Syntetyczny opis techniczny projektowanych budowli

 Zakres prac budowlano - remontowych  obejmuje:

 BUDOWA 4 BRODÓW - wg. projektu budowlanego 

  
 Brody zostaną wykonane zgodnie z wymaganiami warunków technicznych i PN-B-12090.

 a) Bród ozn. nr 2 (przejazd przez obniżenie terenu zalewane okresowo) w obr. Trzescianka
 " lokalizacja  - dz. nr 1138    N - 52o 54' 53,7" E - 23o 25' 37,0"
 " parametry 
 o  szerokość  brodu B - 4,0 m 
 o łączna długość brodu z wjazdem i wyjazdem L- 20,0 m
 o rzędne pokładu na poziomie dna istniejącego - min. rzędna pokładu 129,30 - m.n.p.Kr (nie powoduje utrudnienia w swobodnym przepływie )
 o max. głębokość brodu h=0,20m
 " konstrukcja

 o podbudowa - tłuczeń kamienny lub żwir płukany 16-32mm gr. 15cm
 o pokład z wjazdem i wyjazdem - płyty zbrojone typu JOMB 100x75x12,5 na faszynie (deskach kl. IV) oraz geowłókninie PP400
 o zabezpieczenie obrzeży płyt na dł. 20,0mb- palisada ?10cm, L-1,5m
 o oznaczenie brodu - słupki trasowe ( szt. 4)
 Szczegółowe parametry i rozwiązania techniczne przedstawiono na  załączniku graf.- Zał. 2.

 b) Bród ozn. nr 3 (przejazd przez obniżenie terenu zalewane okresowo) w obr. Puchły
 " lokalizacja  - dz. 105 i 127  N - 52o 54' 47,22" E - 23o 25' 07,93"
 " parametry 
 o  szerokość  brodu B - 4,0 m 

 o łączna długość brodu z wjazdem i wyjazdem L- 20,0 m
 o rzędne pokładu na poziomie dna istniejącego - min. rzędna pokładu 128,90 m.n.p.Kr (nie powoduje utrudnienia w swobodnym przepływie )
 o max. głębokość brodu h=0,35m
 o nachylenie pokładu - zmienne w zależności od rzędnych dna koryta - poziom ÷ 1:28 ÷ 1:28 na wjeździe - wyjeździe
 " konstrukcja
 o podbudowa - tłuczeń kamienny lub żwir płukany 16-32mm gr. 15cm

 o pokład z wjazdem i wyjazdem - płyty zbrojone typu JOMB 100x75x12,5 na faszynie (deskach kl. IV) oraz geowłókninie PP400
 o zabezpieczenie obrzeży płyt na dł. 20,0mb- palisada ?10cm, L-1,5m
 o oznaczenie brodu - słupki trasowe ( szt. 4)
 Szczegółowe parametry i rozwiązania techniczne przedstawiono na  załączniku graf.- Zał. 3

 c) Bród ozn. nr 4 (przejazd przez obniżenie terenu okresowo zalewane) w obr. Kaczały

 " lokalizacja - dz. 612, 669   N - 52o 54' 35,24" E - 23o 26' 06,55"
 " parametry 
 o  szerokość  brodu B - 4,0m 
 o łączna długość brodu z wjazdem i wyjazdem L- 34,0 m
 o rzędne pokładu na poziomie dna istniejącego - min. rzędna pokładu 129,30 m.n.p.Kr (nie powoduje utrudnienia w swobodnym przepływie )
 o max. głębokość brodu h=0,30m
 o nachylenie pokładu - zmienne w zależności od rzędnych dna koryta - poziom ÷ 1:12,5 ÷ 1:46 na wjeździe - wyjeździe
 " konstrukcja

 o podbudowa - tłuczeń kamienny lub żwir płukany 16-32mm gr. 15cm
 o pokład z wjazdem i wyjazdem - płyty zbrojone typu JOMB 100x75x12,5 na faszynie (deskach kl. IV) oraz geowłókninie PP400
 o zabezpieczenie obrzeży płyt na dł. 34,0mb- palisada ?10cm, L-1,5m

 o oznaczenie brodu - słupki trasowe ( szt. 3)
 Szczegółowe parametry i rozwiązania techniczne przedstawiono na  załączniku graf.- Zał. 4

 d) Bród ozn. nr  5 (przejazd przez obniżenie terenu zalewane okresowo) w obr. Narew

 " lokalizacja - dz. 568   N - 52o 55' 13,68" E - 23o 31' 15,65"
 " parametry 

 o  szerokość  brodu B -4,0 m 
 o łączna długość brodu z wjazdem i wyjazdem L- 30,0 m
 o rzędne pokładu na poziomie dna istniejącego - min. rzędna pokładu 131,30 m.n.p.Kr (nie powoduje utrudnienia w swobodnym przepływie )
 o max. głębokość brodu h=0,45m
 o nachylenie pokładu - zmienne w zależności od rzędnych dna koryta - poziom ÷ 1:8 ÷ 1:42 na wjeździe - wyjeździe
 " konstrukcja
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 o podbudowa - tłuczeń kamienny lub żwir płukany 16-32mm gr. 15cm
 o pokład z wjazdem i wyjazdem - płyty zbrojone typu JOMB 100x75x12,5 na faszynie (deskach kl. IV) oraz geowłókninie PP400
 o zabezpieczenie obrzeży płyt na dł. 30,0mb- palisada ?10cm, L-1,5m
 o oznaczenie brodu - słupki trasowe ( szt. 4)
 Szczegółowe parametry i rozwiązania techniczne przedstawiono na  załączniku graf.- Zał. 5

 REMONT I PRZEBUDOWA DRÓG GRUNTOWYCH NA TERENIE GM. NAREW - wg. dokumentacji do zgłoszenia robót

 1.  odcinki dróg w obrębie Trześcianka 
 a. na dz.  463/2 i 618 - odcinkowy remont i przebudowa na długości L=ok. 570 mb i szer. b=4,0m
 zakres robót:
 " mechaniczne wyrównanie lokalnych nierówności i zadoleń koleinowych
 " ułożenie materacy faszynowych lub opołów drewnianych bezpośrednio na istniejące podłoże (bez niszczenia istniejącej darni)
 " rozścielenie geowłókniny drogowej PP400
 " warstwa pospółki śr. gr. 15cm
 " warstwa grubego żwiru 16-32mm śr. gr. 5cm
 Szczegółowe parametry i rozwiązania techniczne przedstawiono na  załączniku graficznym - Zał. 1

 b. na dz. 924/1     - odcinkowy remont na długości L=ok. 135 mb i szer. b=4,0m
 " mechaniczne wyrównanie lokalnych nierówności i zadoleń koleinowych
 " ułożenie materacy faszynowych lub opołów drewnianych bezpośrednio na istniejące podłoże (bez niszczenia istniejącej darni)
 " rozścielenie geowłókniny drogowej PP400
 " warstwa gruntu -Ps szary-  śr. gr. 15cm
 " obsiew mieszanką traw
 Szczegółowe parametry i rozwiązania techniczne przedstawiono na  załączniku graficznym - Zał. 1

 c. na dz. 1138, 1116/1, 1115/2, 1115/1 105,127 - odcinkowy remont i przebudowa na długości L= ok. 705 mb i szer. b=4,0m

 " mechaniczne wyrównanie lokalnych nierówności i zadoleń koleinowych
 " ułożenie materacy faszynowych lub opołów drewnianych bezpośrednio na istniejące podłoże (bez niszczenia istniejącej darni)
 " rozścielenie geowłókniny drogowej PP400
 " warstwa pospółki śr. gr. 15cm
 " warstwa grubego żwiru 16-32mm śr. gr. 5cm
 Szczegółowe parametry i rozwiązania techniczne przedstawiono na  załączniku graficznym - Zał. 2

 d. na dz. 986          - odcinkowy remont i przebudowa na długości L=ok. 110mb i szer. b=4,0m
 " mechaniczne wyrównanie lokalnych nierówności i zadoleń koleinowych
 " ułożenie materacy faszynowych lub opołów drewnianych bezpośrednio na istniejące podłoże (bez niszczenia istniejącej darni)
 " rozścielenie geowłókniny drogowej PP400
 " warstwa pospółki śr. gr. 15cm

 " warstwa grubego żwiru 16-32mm śr. gr. 5cm
 Szczegółowe parametry i rozwiązania techniczne przedstawiono na  załączniku graficznym - Zał. 3

 e. na dz. 384     - odcinkowy remont i przebudowa na długości L=ok. 470mb i szer. b=4,0m
 " mechaniczne wyrównanie lokalnych nierówności i zadoleń koleinowych
 " rozścielenie geowłókniny drogowej PP400
 " warstwa pospółki śr. gr. 15cm
 " warstwa grubego żwiru 16-32mm śr. gr. 5cm

 Szczegółowe parametry i rozwiązania techniczne przedstawiono na  załączniku graficznym - Zał. 5

 f. na dz. 1033     - odcinkowy remont i przebudowa na długości L=ok.450 mb i szer. b=4,0m

 " mechaniczne wyrównanie lokalnych nierówności i zadoleń koleinowych
 " rozścielenie geowłókniny drogowej PP400
 " warstwa pospółki śr. gr. 15cm

 " warstwa grubego żwiru 16-32mm śr. gr. 5cm
 Szczegółowe parametry i rozwiązania techniczne przedstawiono na  załączniku graficznym - Zał. 6

 g. na dz. 465/5    - remont - niwelacja terenu działki  na długości L=ok. 244mb i szer. b=4,0m

 " mechaniczne wyrównanie lokalnych nierówności i zadoleń koleinowych
 " wyrównanie warstwą  gruntu -Ps szary-  śr. gr. 25cm
 " obsiew mieszanką traw
 Szczegółowe parametry i rozwiązania techniczne przedstawiono na  załączniku graficznym - Zał. 4

 2. odcinki dróg w obrębie Kaczały 
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 a. na dz. 612    - odcinkowy remont i przebudowa na długości L=ok. 292 mb i szer. b=4,0m
 " mechaniczne wyrównanie lokalnych nierówności i zadoleń koleinowych
 " odcinkowe ułożenie materacy faszynowych lub opołów drewnianych bezpośrednio na istniejące podłoże (bez niszczenia istniejącej darni)
 " rozścielenie geowłókniny drogowej PP400
 " warstwa pospółki śr. gr. 15cm

 " warstwa grubego żwiru 16-32mm śr. gr. 5cm
 Szczegółowe parametry i rozwiązania techniczne przedstawiono na  załączniku graficznym - Zał. 8

 b. na dz. 669   - odcinkowy remont i przebudowa na długości L=ok. 1161 mb i szer. b=4,0m
 na dł. 250 mb
 " mechaniczne wyrównanie lokalnych nierówności i zadoleń koleinowych
 " ułożenie materacy faszynowych lub opołów drewnianych bezpośrednio na istniejące podłoże (bez niszczenia istniejącej darni)
 " rozścielenie geowłókniny drogowej PP400
 " warstwa pospółki śr. gr. 15cm
 " warstwa grubego żwiru 16-32mm śr. gr. 5cm
 na dł. 911mb
 " wytyczenie pasa drogowego 

 " ustawienie słupków drewanianych co 100 mb po obu stronach drogi 

 Szczegółowe parametry i rozwiązania techniczne przedstawiono na  załączniku graficznym - Zał. 8

 3. odcinki dróg  w obrębie Narew 
 a. na dz. 574   - odcinkowy remont na długości L=ok. 450 mb i szer. b=4,0m
 " mechaniczne wyrównanie lokalnych nierówności i zadoleń koleinowych
 " ułożenie materacy faszynowych lub opołów drewnianych bezpośrednio na istniejące podłoże (bez niszczenia istniejącej darni)
 " rozścielenie geowłókniny drogowej PP400
 " warstwa pospółki śr. gr. 15cm

 " warstwa grubego żwiru 16-32mm śr. gr. 5cm
 Szczegółowe parametry i rozwiązania techniczne przedstawiono na  załączniku graficznym - Zał. 7

 b. na dz. 568  - odcinkowy remont na długości L=ok. 235 mb i szer. b=4,0m
 " mechaniczne wyrównanie lokalnych nierówności i zadoleń koleinowych
 " ułożenie materacy faszynowych lub opołów drewnianych bezpośrednio na istniejące podłoże (bez niszczenia istniejącej darni)

 " rozścielenie geowłókniny drogowej PP400
 " warstwa pospółki śr. gr. 15cm
 " warstwa grubego żwiru 16-32mm śr. gr. 5cm
 Szczegółowe parametry i rozwiązania techniczne przedstawiono na  załączniku graficznym - Zał. 7
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 Nr  Podstawa  Opis robót  Jm  Ilość

BUDOWA BRODÓW - szt. 4
Roboty przygotowawcze

1 KNNR 1
0111/01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym

km 2,000
BRÓD Nr 2  L-20m, b=4,0m  ( Trzescianka - na drodze)

2 KNR 2-01
0224/02

Wykopy rowów i kanałów melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek wykonywane na odkład 
koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 w gruncie kategorii III

m3 2,000
3 KNNR 1

0503/01
Plantowanie powierzchni (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w 
gruncie kategorii I-III

m2 80,000
4 Kalkulacja

indywidualna
Ułozenie desek pozaklasowych - opołów

m2 80,000
5 KNR 9-11

0201/04
Separacja warstw gruntu geowłókninami układanymi ręcznie  na powierzchni brodu - geowłóknina 
polipropylenow PP 400g/m2

m2 80,000
6 KSNR 10

0514.1/01
Wbijanie młotem pneumatycznym palisady z pali sosnowych toczonych impregnowanych śr.10, na 
głebokość 1,5m kat.gruntu I-III

m 40,000
7 KNNR 1

0514/01
Wykonanie pokładu brodu - ułożenie płyt typu JOMB  o wym. min. 100x75x12 na podsypce gr. 15cm  
ze zwiru płukanego  16-32mm

m2 80,000
8 Kalkulacja

indywidualna
Ustawienie betonowych słupkow trasowych brodu

szt 4,000
BRÓD Nr 3  L-20 m, b=4,0m (Puchły - na drodze)

9 KNR 2-01
0224/02

Wykopy rowów i kanałów melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek wykonywane na odkład 
koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 w gruncie kategorii III

m3 2,000
10 KNNR 1

0503/01
Plantowanie powierzchni (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w 
gruncie kategorii I-III

m2 80,000
11 Kalkulacja

indywidualna
Ułozenie desek pozaklasowych - opołów

m2 80,000
12 KSNR 10

0514.1/01
Wbijanie młotem pneumatycznym palisady z pali sosnowych toczonych impregnowanych śr.10, na 
głebokość 1,5m kat.gruntu I-III

m 40,000
13 KNR 9-11

0201/04
Separacja warstw gruntu geowłókninami układanymi ręcznie  na powierzchni brodu - geowłóknina 
polipropylenow PP 400g/m2

m2 80,000

14 KNNR 1
0514/01

Wykonanie pokładu brodu - ułożenie płyt typu JOMB  o wym. min. 100x75x12 na podsypce gr. 15cm  
ze zwiru płukanego  16-32mm

m2 80,000
15 Kalkulacja

indywidualna
Ustawienie betonowych słupkow trasowych brodu

szt 4,000
BRÓD Nr 4  L-34m, b=4,0m (Kaczały)

16 KNR 2-01
0224/02

Wykopy rowów i kanałów melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek wykonywane na odkład 
koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 w gruncie kategorii III

m3 3,000
17 KNNR 1

0503/01
Plantowanie powierzchni (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w 
gruncie kategorii I-III

m2 136,000
18 Kalkulacja

indywidualna
Ułozenie desek pozaklasowych - opołów

m2 136,000
19 Kalkulacja wlasna. Przetamowanie ziemne rowu od WG wraz z rozbiorka po zakończeniu prac

m3 6,000

20 KNR 9-11
0201/04

Separacja warstw gruntu geowłókninami układanymi ręcznie  na powierzchni brodu - geowłóknina 
polipropylenow PP 400g/m2

m2 136,000
21 KSNR 10

0514.1/01
Wbijanie młotem pneumatycznym palisady z pali sosnowych toczonych impregnowanych śr.10, na 
głebokość 1,5m kat.gruntu I-III

m 68,000
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22 KNNR 1
0514/01

Wykonanie pokładu brodu - ułożenie płyt typu JOMB o wym. min. 100x75x12  na podsypce gr. 15cm  
ze zwiru płukanego  16-32mm

m2 136,000
23 Kalkulacja wlasna. Ustawienie betonowych słupkow trasowych brodu

szt 4,000
BRÓD Nr 5  L-30m, b=4,0m (Narew)

24 KNR 2-01
0224/02

Wykopy rowów i kanałów melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek wykonywane na odkład 
koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 w gruncie kategorii III

m3 3,000
25 KNNR 1

0503/01
Plantowanie powierzchni (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w 
gruncie kategorii I-III

m2 120,000
26 Kalkulacja

indywidualna
Ułozenie desek pozaklasowych - opołów

m2 120,000
27 KSNR 10

0514.1/01
Wbijanie młotem pneumatycznym palisady z pali sosnowych toczonych impregnowanych śr.10, na 
głebokość 1,5m kat.gruntu I-III

m 60,000
28 KNR 9-11

0201/04
Separacja warstw gruntu geowłókninami układanymi ręcznie  na powierzchni brodu - geowłóknina 
polipropylenow PP 400g/m2

m2 120,000
29 KNNR 1

0514/01
Wykonanie pokładu brodu - ułożenie płyt typu JOMB o wym. min. 100x75x12  na podsypce gr. 15cm  
ze zwiru płukanego  16-32mm

m2 120,000
30 Kalkulacja wlasna. Ustawienie betonowych słupkow trasowych brodu

szt 4,000
Po zakonczeniu prac należy uporzadkować teren i doprowadzić drogi dojazdowe do  
stanu pierwotnego w ramach rezerw na roboty nieprzewidziane (2%)
REMONT I PRZEBUDOWA DRÓG GRUNTOWYCH
Roboty przygotowawcze

31 KNNR 1
0111/01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym

km 5,000
Droga na dz. 463/2 i 618 (Trzescianka)  L- 570mb, szer. B=4,0m

32 KNNR-W 10
2401/03

Oczyszczanie nawierzchni pasa drogowego przez mechaniczne wykoszenie starej roślinności z 
usuneciem poza pas drogowy

m2 2.280,000
33 KNNR 1

0218/01
Mechaniczna niwelacja drogi spycharkami gąsienicowymi o mocy110kW  w gruncie kategorii I-III

m2 2.280,000
34 Kalkulacja

indywidualna
Ułozenie materacy faszynowych lub desek pozaklasowych - opołów

m2 2.280,000
35 KNR 9-11

0201/04
Separacja warstw gruntu geowłókninami układanymi ręcznie  na  powierzchni drogi - geowłóknina 
polipropylenowa  PP400g/m2 - na całej długości drogi

m2 2.280,000
36 Kalkulacja wlasna. Zakup z transportem pospółki -

m3 342,000
37 Kalkulacja wlasna. Zakup z transportem żwiru  16-32mm -

m3 114,000
38 KNNR 1

0407/01
Formowanie i zagęszczanie spycharkami gąsienicowymi 55kW nasypu z pospółki- warst 15cm

m3 324,000
39 KNNR 1

0407/01
Formowanie i zagęszczanie spycharkami gąsienicowymi 55kW nasypu  żwirowego warst 5cm

m3 114,000
Droga na dz. 924/1 (Trześcianka) L- 135 mb, szer. B-4,0m

40 KNNR-W 10
2401/03

Oczyszczanie nawierzchni pasa drogowego przez mechaniczne wykoszenie starej roślinności z 
usuneciem poza pas drogowy

m2 540,000

41 KNNR 1
0218/01

Mechaniczna niwelacja drogi spycharkami gąsienicowymi o mocy110kW  w gruncie kategorii I-III

m2 540,000
42 Kalkulacja

indywidualna
Ułozenie materacy faszynowych lub desek pozaklasowych - opołów

m2 540,000
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43 KNR 9-11
0201/04

Separacja warstw gruntu geowłókninami układanymi ręcznie  na  powierzchni drogi - geowłóknina 
polipropylenowa  PP400g/m2 - na całej długości drogi

m2 540,000
44 Kalkulacja wlasna. Zakup z transportem piasku szarego

m3 81,000
45 KNNR 1

0407/01
Formowanie i zagęszczanie spycharkami gąsienicowymi 55kW nasypu   warst 15cm

m3 81,000
46 Kalkulacja

indywidualna
Obsiew mieszanka traw

m2 540,000
Droga na dz. 1138, 1116/1, 1115/2, 1115/1, 105, 127 (Trzescianka-Puchły) L-705 mb,  
B-4,0m

47 KNNR-W 10
2401/03

Oczyszczanie nawierzchni pasa drogowego przez mechaniczne wykoszenie starej roślinności z 
usuneciem poza pas drogowy

m2 2.820,000
48 KNNR 1

0218/01
Mechaniczna niwelacja drogi spycharkami gąsienicowymi o mocy110kW  w gruncie kategorii I-III

m2 2.820,000
49 Kalkulacja

indywidualna
Ułozenie materacy faszynowych lub desek pozaklasowych - opołów

m2 2.820,000
50 KNR 9-11

0201/04
Separacja warstw gruntu geowłókninami układanymi ręcznie  na  powierzchni drogi - geowłóknina 
polipropylenowa  PP400g/m2 - na odc. długości drogi

m2 2.600,000
51 Kalkulacja wlasna. Zakup z transportem pospółki - (417 mb)

m3 250,000
52 Kalkulacja wlasna. Zakup z transportem żwiru  16-32mm - (417 mb)

m3 84,000
53 KNNR 1

0407/01
Formowanie i zagęszczanie spycharkami gąsienicowymi 55kW nasypu z pospółki- warst 15cm

m3 250,000

54 KNNR 1
0407/01

Formowanie i zagęszczanie spycharkami gąsienicowymi 55kW nasypu  żwirowego warst 5cm

m3 84,000
55 Kalkulacja wlasna. Zakup z transportem piasku szarego (205 mb)

m3 123,000
56 KNNR 1

0407/01
Formowanie i zagęszczanie spycharkami gąsienicowymi 55kW nasypu   warst 15cm

m3 123,000
57 Kalkulacja

indywidualna
Obsiew mieszanka traw

m2 540,000
Droga na dz. 968 (Trześcianka) L-110mb, B-4,0m

58 KNNR-W 10
2401/03

Oczyszczanie nawierzchni pasa drogowego przez mechaniczne wykoszenie starej roślinności z 
usuneciem poza pas drogowy

m2 440,000
59 KNNR 1

0218/01
Mechaniczna niwelacja drogi spycharkami gąsienicowymi o mocy110kW  w gruncie kategorii I-III

m2 440,000
60 Kalkulacja

indywidualna
Ułozenie materacy faszynowych lub desek pozaklasowych - opołów

m2 440,000
61 KNR 9-11

0201/04
Separacja warstw gruntu geowłókninami układanymi ręcznie  na  powierzchni drogi - geowłóknina 
polipropylenowa  PP400g/m2 - na odc. długości drogi

m2 440,000
62 Kalkulacja wlasna. Zakup z transportem pospółki -

m3 66,000
63 Kalkulacja wlasna. Zakup z transportem żwiru  16-32mm -

m3 22,000

64 KNNR 1
0407/01

Formowanie i zagęszczanie spycharkami gąsienicowymi 55kW nasypu z pospółki- warst 15cm

m3 66,000
65 KNNR 1

0407/01
Formowanie i zagęszczanie spycharkami gąsienicowymi 55kW nasypu  żwirowego warst 5cm

m3 22,000
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Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

Droga na dz. 384 (Trześcianka) L-470mb, B-4,0m
66 KNNR-W 10

2401/03
Oczyszczanie nawierzchni pasa drogowego przez mechaniczne wykoszenie starej roślinności z 
usuneciem poza pas drogowy

m2 1.880,000
67 KNNR 1

0218/01
Mechaniczna niwelacja drogi spycharkami gąsienicowymi o mocy110kW  w gruncie kategorii I-III

m2 1.880,000

68 KNR 9-11
0201/04

Separacja warstw gruntu geowłókninami układanymi ręcznie  na  powierzchni drogi - geowłóknina 
polipropylenowa  PP400g/m2 - na odc. długości drogi

m2 1.880,000
69 Kalkulacja wlasna. Zakup z transportem pospółki -

m3 282,000
70 Kalkulacja wlasna. Zakup z transportem żwiru  16-32mm -

m3 94,000
71 KNNR 1

0407/01
Formowanie i zagęszczanie spycharkami gąsienicowymi 55kW nasypu z pospółki- warst 15cm

m3 282,000
72 KNNR 1

0407/01
Formowanie i zagęszczanie spycharkami gąsienicowymi 55kW nasypu  żwirowego warst 5cm

m3 94,000
Droga na dz. 1033 (Trześcianka) L-450mb, B-4,0m

73 KNNR-W 10
2401/03

Oczyszczanie nawierzchni pasa drogowego przez mechaniczne wykoszenie starej roślinności z 
usuneciem poza pas drogowy

m2 1.800,000
74 KNNR 1

0218/01
Mechaniczna niwelacja drogi spycharkami gąsienicowymi o mocy110kW  w gruncie kategorii I-III

m2 1.800,000
75 KNR 9-11

0201/04
Separacja warstw gruntu geowłókninami układanymi ręcznie  na  powierzchni drogi - geowłóknina 
polipropylenowa  PP400g/m2 - na odc. 250 m długości drogi

m2 1.000,000

76 Kalkulacja wlasna. Zakup z transportem pospółki -
m3 150,000

77 Kalkulacja wlasna. Zakup z transportem żwiru  16-32mm -
m3 50,000

78 KNNR 1
0407/01

Formowanie i zagęszczanie spycharkami gąsienicowymi 55kW nasypu z pospółki- warst 15cm

m3 150,000
79 KNNR 1

0407/01
Formowanie i zagęszczanie spycharkami gąsienicowymi 55kW nasypu  żwirowego warst 5cm

m3 50,000
Droga na dz. 465/5 (Trześcianka) L-244,0mb, B-4,0m

80 KNNR 1
0218/01

Mechaniczna niwelacja drogi spycharkami gąsienicowymi o mocy110kW  w gruncie kategorii I-III

m2 976,000
81 Kalkulacja wlasna. Zakup z transportem piasku szarego (205 mb)

m3 146,000
82 KNNR 1

0407/01
Formowanie i zagęszczanie spycharkami gąsienicowymi 55kW nasypu   warst 15cm

m3 146,000
83 Kalkulacja

indywidualna
Obsiew mieszanka traw

m2 976,000
Droga na dz. 612 (Kaczły) L-292,0mb, B-4,0m

84 KNNR-W 10
2401/03

Oczyszczanie nawierzchni pasa drogowego przez mechaniczne wykoszenie i wycięcie starej roślinności
z usuneciem poza pas drogowy (gałęzie do wykorzystania jako materace fasz.)

m2 1.168,000
85 KNNR 1

0218/01
Mechaniczna niwelacja drogi spycharkami gąsienicowymi o mocy110kW  w gruncie kategorii I-III

m2 1.168,000
86 Kalkulacja

indywidualna
Ułozenie materacy faszynowych lub desek pozaklasowych - opołów

m2 1.168,000
87 KNR 9-11

0201/04
Separacja warstw gruntu geowłókninami układanymi ręcznie  na  powierzchni drogi - geowłóknina 
polipropylenowa  PP400g/m2 - na odc. 250 m długości drogi

m2 1.168,000
88 Kalkulacja wlasna. Zakup z transportem pospółki -
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m3 175,000
89 Kalkulacja wlasna. Zakup z transportem żwiru  16-32mm -

m3 58,000
90 KNNR 1

0407/01
Formowanie i zagęszczanie spycharkami gąsienicowymi 55kW nasypu z pospółki- warst 15cm

m3 175,000
91 KNNR 1

0407/01
Formowanie i zagęszczanie spycharkami gąsienicowymi 55kW nasypu  żwirowego warst 5cm

m3 58,000
Droga na dz. 669  (Kaczły) L- 250+911= 1161mb, B-4,0m

92 KNNR-W 10
2401/03

Na całej długości- Oczyszczanie nawierzchni pasa drogowego przez mechaniczne wykoszenie i 
wycięcie starej roślinności z usuneciem poza pas drogowy (gałęzie do wykorzystania jako materace 
fasz.)

m2 4.644,000
93 KNNR 1

0218/01
Na długości 250 mb -Mechaniczna niwelacja drogi spycharkami gąsienicowymi o mocy110kW  w 
gruncie kategorii I-III

m2 1.000,000

94 Kalkulacja
indywidualna

Ułozenie materacy faszynowych lub desek pozaklasowych - opołów

m2 1.000,000
95 KNR 9-11

0201/04
Separacja warstw gruntu geowłókninami układanymi ręcznie  na  powierzchni drogi - geowłóknina 
polipropylenowa  PP400g/m2 - na odc. 250 m długości drogi

m2 1.000,000
96 Kalkulacja wlasna. Zakup z transportem pospółki -

m3 150,000
97 Kalkulacja wlasna. Zakup z transportem żwiru  16-32mm -

m3 50,000
98 KNNR 1

0407/01
Formowanie i zagęszczanie spycharkami gąsienicowymi 55kW nasypu z pospółki- warst 15cm

m3 150,000

99 KNNR 1
0407/01

Formowanie i zagęszczanie spycharkami gąsienicowymi 55kW nasypu  żwirowego warst 5cm

m3 50,000
100 Kalkulacja

indywidualna
Na odcinku 911mb -Ustawienie słupków drewnianych co 100 mb po obo stronach wytyczonej drogi

szt 20,000
Droga na dz. 574  (Narew)  L- 450mb, B-4,0m

101 KNNR-W 10
2401/03

Oczyszczanie nawierzchni pasa drogowego przez mechaniczne wykoszenie starej roślinności z 
usuneciem poza pas drogowy

m2 1.800,000
102 KNNR 1

0218/01
Mechaniczna niwelacja drogi spycharkami gąsienicowymi o mocy110kW  w gruncie kategorii I-III

m2 1.800,000
103 Kalkulacja

indywidualna
Ułozenie materacy faszynowych lub desek pozaklasowych - opołów

m2 1.800,000
104 KNR 9-11

0201/04
Separacja warstw gruntu geowłókninami układanymi ręcznie  na  powierzchni drogi - geowłóknina 
polipropylenowa  PP400g/m2 - na odc. 250 m długości drogi

m2 1.800,000
105 Kalkulacja wlasna. Zakup z transportem pospółki -

m3 270,000
106 Kalkulacja wlasna. Zakup z transportem żwiru  16-32mm -

m3 90,000
107 KNNR 1

0407/01
Formowanie i zagęszczanie spycharkami gąsienicowymi 55kW nasypu z pospółki- warst 15cm

m3 270,000
108 KNNR 1

0407/01
Formowanie i zagęszczanie spycharkami gąsienicowymi 55kW nasypu  żwirowego warst 5cm

m3 90,000
Droga na dz. 568  (Narew)  L- 235mb, B-4,0m

109 KNNR-W 10
2401/03

Oczyszczanie nawierzchni pasa drogowego przez mechaniczne wykoszenie starej roślinności z 
usuneciem poza pas drogowy

m2 940,000
110 KNNR 1

0218/01
Mechaniczna niwelacja drogi spycharkami gąsienicowymi o mocy110kW  w gruncie kategorii I-III

m2 940,000
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111 Kalkulacja
indywidualna

Ułozenie materacy faszynowych lub desek pozaklasowych - opołów

m2 940,000
112 KNR 9-11

0201/04
Separacja warstw gruntu geowłókninami układanymi ręcznie  na  powierzchni drogi - geowłóknina 
polipropylenowa  PP400g/m2 - na odc. 250 m długości drogi

m2 940,000
113 Kalkulacja wlasna. Zakup z transportem pospółki -

m3 141,000
114 Kalkulacja wlasna. Zakup z transportem żwiru  16-32mm -

m3 47,000
115 KNNR 1

0407/01
Formowanie i zagęszczanie spycharkami gąsienicowymi 55kW nasypu z pospółki- warst 15cm

m3 141,000
116 KNNR 1

0407/01
Formowanie i zagęszczanie spycharkami gąsienicowymi 55kW nasypu  żwirowego warst 5cm

m3 47,000
Inwentaryzacja powykonawcza dróg

117 Kalkulacja
indywidualna

Wyniesienie na mapach bez rejestracji w ośrodku geodezyjnym

km 5,000
Po zakonczeniu prac należy uporzadkować teren i doprowadzić drogi dojazdowe do  
stanu pierwotnego w ramach rezerw na roboty nieprzewidziane (2%)


