
WYKONAWCA: INWESTOR:

mgr inż. Patryk Kawa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Roboty drogowe45233140-2

Roboty budowlane45000000-7

Przygotowanie terenu pod budowę45100000-8

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamowień

2016-04-19DATA OPRACOWANIA:

ul. Rynek 48-250 GłogówekADRES INWESTORA:

Gmina GłogówekNAZWA INWESTORA:

FabrycznaNAZWA INWESTYCJI:

FabrycznaADRES INWESTYCJI:

47-244 Lubieszów ul. Leśna 17A

PRZEDMIAR ROBÓT

P.P.U.H. "PK" Patryk Kawa

Norma Expert  Wersja: 5.7.100.11  Nr seryjny: 2689  Użytkownik: P.P.U.H. "PK"



Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaspec. techPodstawaLp.

KOSZTORYS:

ROBOTY DROGOWE1

m2Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy 
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV

D-
04.01.01,04
.03.01

KNR 2-31
0103-04

1
d.1

301,00m2301

301,00RAZEM

m3Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym 
z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po 
zagęszczeniu do 10 cm

D-04.04.00,
04.04.03

KNR 2-31
0107-01

2
d.1

15,00m315

15,00RAZEM

mRowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w 
gruncie kat.I-II

D-08.01.01KNR 2-31
0401-03

3
d.1

86,00m86

86,00RAZEM

m3Ława pod krawężniki betonowa z oporemD-08.01.01KNR 2-31
0402-04

4
d.1

6,88m386 * 0,08

6,88RAZEM

mKrawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej

D-08.01.01KNR 2-31
0403-03

5
d.1

86,00m86

86,00RAZEM

m2Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno 
podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 
kg/m2

D- 04.03.01KNR AT-03
0202-02

6
d.1

301,00m2301

301,00RAZEM

m2Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wiążąca 
o gr. 5 cm; wydajność rozkładarki 500 t/dzień

KNR AT-03
0301-02

7
d.1

301,00m2301

301,00RAZEM

m2Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno 
podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 
kg/m2

KNR AT-03
0202-02

8
d.1

301,00m2301

301,00RAZEM

m2Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa 
ścieralna o gr. 4 cm; wydajność rozkładarki 500 t/dzień

KNR AT-03
0302-02

9
d.1

301,00m2301

301,00RAZEM

m3Wywiezienie materiału z rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i 
wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

D-00.00.00KNR 4-04
1103-04

10
d.1

7,80m37,8

7,80RAZEM
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WYKONAWCA: INWESTOR:

mgr inż. Patryk Kawa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Roboty drogowe45233140-2

Roboty budowlane45000000-7

Przygotowanie terenu pod budowę45100000-8

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamowień

2016-04-19DATA OPRACOWANIA:

ul. Rynek 48-250 GłogówekADRES INWESTORA:

Gmina GłogówekNAZWA INWESTORA:

BłażejowiceNAZWA INWESTYCJI:

BłażejowiceADRES INWESTYCJI:

47-244 Lubieszów ul. Leśna 17A

PRZEDMIAR ROBÓT

P.P.U.H. "PK" Patryk Kawa

Norma Expert  Wersja: 5.7.100.11  Nr seryjny: 2689  Użytkownik: P.P.U.H. "PK"



Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaspec. techPodstawaLp.

KOSZTORYS:

ROBOTY DROGOWE1

m2Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy 
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV

D-
04.01.01,04
.03.01

KNR 2-31
0103-04

1
d.1

948,50m2948,50

948,50RAZEM

m3Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym 
z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po 
zagęszczeniu do 10 cm

D-04.04.00,
04.04.03

KNR 2-31
0107-01

2
d.1

47,40m347,40

47,40RAZEM

m2Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno 
podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 
kg/m2

D- 04.03.01KNR AT-03
0202-02

3
d.1

948,50m2948,50

948,50RAZEM

m2Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa 
ścieralna o gr. 5 cm; wydajność rozkładarki 500 t/dzień

D-
05.03.05a

KNR AT-03
0302-04

4
d.1

948,50m2948,50

948,50RAZEM

Norma Expert  Wersja: 5.7.100.11  Nr seryjny: 2689  Użytkownik: P.P.U.H. "PK"
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WYKONAWCA: INWESTOR:

mgr inż. Patryk Kawa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Roboty drogowe45233140-2

Roboty budowlane45000000-7

Przygotowanie terenu pod budowę45100000-8

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamowień

2016-04-19DATA OPRACOWANIA:

ul. Rynek 48-250 GłogówekADRES INWESTORA:

Gmina GłogówekNAZWA INWESTORA:

LeśnikNAZWA INWESTYCJI:

LeśnikADRES INWESTYCJI:

47-244 Lubieszów ul. Leśna 17A

PRZEDMIAR ROBÓT

P.P.U.H. "PK" Patryk Kawa

Norma Expert  Wersja: 5.7.100.11  Nr seryjny: 2689  Użytkownik: P.P.U.H. "PK"



Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaspec. techPodstawaLp.

KOSZTORYS:

ROBOTY DROGOWE1

m2Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z 
wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km

D-05.03.11KNR AT-03
0102-02

1
d.1

369,00m2369

369,00RAZEM

m2Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno 
podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 
kg/m2

D- 04.03.01KNR AT-03
0202-02

2
d.1

369,00m2369

369,00RAZEM

m2Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa 
ścieralna o gr. 5 cm; wydajność rozkładarki 500 t/dzień

D-
05.03.05a

KNR AT-03
0302-04

3
d.1

369,00m2369

369,00RAZEM

Norma Expert  Wersja: 5.7.100.11  Nr seryjny: 2689  Użytkownik: P.P.U.H. "PK"
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WYKONAWCA: INWESTOR:

mgr inż. Patryk Kawa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Roboty drogowe45233140-2

Przygotowanie terenu pod budowę45100000-8

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamowień

2016-04-19DATA OPRACOWANIA:

ul. Rynek 48-250 GłogówekADRES INWESTORA:

Gmina GłogówekNAZWA INWESTORA:

SzonówNAZWA INWESTYCJI:

SzonówADRES INWESTYCJI:

47-244 Lubieszów ul. Leśna 17A

PRZEDMIAR ROBÓT

P.P.U.H. "PK" Patryk Kawa

Norma Expert  Wersja: 5.7.100.11  Nr seryjny: 2689  Użytkownik: P.P.U.H. "PK"



Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaspec. techPodstawaLp.

KOSZTORYS:

ROBOTY DROGOWE1

m2Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy 
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV

D-
04.01.01,04
.03.01

KNR 2-31
0103-04

1
d.1

199,00m2199

199,00RAZEM

m3Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym 
z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po 
zagęszczeniu do 10 cm

D-04.04.00,
04.04.03

KNR 2-31
0107-01

2
d.1

10,00m310

10,00RAZEM

mRowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w 
gruncie kat.I-II

D-08.01.01KNR 2-31
0401-03

3
d.1

80,00m80

80,00RAZEM

mRowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w 
gruncie kat.III-IV

KNR 2-31
0401-02

4
d.1

38,00m38

38,00RAZEM

m3Ława pod krawężniki betonowa z oporemD-08.01.01KNR 2-31
0402-04

5
d.1

5,60m380 * 0,07

5,60RAZEM

m3Ława pod krawężniki betonowa z oporemKNR 2-31
0402-04

6
d.1

1,90m338 * 0,05

1,90RAZEM

mObrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

KNR 2-31
0407-05

7
d.1

38,00m38

38,00RAZEM

mKrawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej

D-08.01.01KNR 2-31
0403-03

8
d.1

80,00m80

80,00RAZEM

m2Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno 
podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 
kg/m2

D- 04.03.01KNR AT-03
0202-02

9
d.1

199,00m2199

199,00RAZEM

m2Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa 
ścieralna o gr. 5 cm; wydajność rozkładarki 200 t/dzień

D-
05.03.05a

KNR AT-03
0302-03

10
d.1

199,00m2199

199,00RAZEM

m3Wywiezienie materiału z rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i 
wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

KNR 4-04
1103-04

11
d.1

8,70m38,70

8,70RAZEM

Norma Expert  Wersja: 5.7.100.11  Nr seryjny: 2689  Użytkownik: P.P.U.H. "PK"
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WYKONAWCA: INWESTOR:

mgr inż. Patryk Kawa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Roboty drogowe45233140-2

Roboty budowlane45000000-7

Przygotowanie terenu pod budowę45100000-8

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamowień

2016-04-19DATA OPRACOWANIA:

ul. Rynek 48-250 GłogówekADRES INWESTORA:

Gmina GłogówekNAZWA INWESTORA:

DzierżysławiceNAZWA INWESTYCJI:

DzierżysławiceADRES INWESTYCJI:

47-244 Lubieszów ul. Leśna 17A

PRZEDMIAR ROBÓT

P.P.U.H. "PK" Patryk Kawa

Norma Expert  Wersja: 5.7.100.11  Nr seryjny: 2689  Użytkownik: P.P.U.H. "PK"



Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaspec. techPodstawaLp.

KOSZTORYS:

ROBOTY DROGOWE1

m2Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy 
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV

D-
04.01.01,04
.03.01

KNR 2-31
0103-04

1
d.1

1 170,00m21170

1 170,00RAZEM

m3Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym 
z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po 
zagęszczeniu do 10 cm

D-04.04.00,
04.04.03

KNR 2-31
0107-01

2
d.1

58,50m358,50

58,50RAZEM

m2Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno 
podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 
kg/m2

D- 04.03.01KNR AT-03
0202-02

3
d.1

1 170,00m21170

1 170,00RAZEM

m2Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa 
ścieralna o gr. 5 cm; wydajność rozkładarki 500 t/dzień

D-
05.03.05a

KNR AT-03
0302-04

4
d.1

1 170,00m21170

1 170,00RAZEM

Norma Expert  Wersja: 5.7.100.11  Nr seryjny: 2689  Użytkownik: P.P.U.H. "PK"
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WYKONAWCA: INWESTOR:

mgr inż. Patryk Kawa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Roboty drogowe45233140-2

Roboty budowlane45000000-7

Przygotowanie terenu pod budowę45100000-8

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamowień

2016-04-19DATA OPRACOWANIA:

ul. Rynek 48-250 GłogówekADRES INWESTORA:

Gmina GłogówekNAZWA INWESTORA:

ChudobaNAZWA INWESTYCJI:

ChudobaADRES INWESTYCJI:

47-244 Lubieszów ul. Leśna 17A

PRZEDMIAR ROBÓT

P.P.U.H. "PK" Patryk Kawa

Norma Expert  Wersja: 5.7.100.11  Nr seryjny: 2689  Użytkownik: P.P.U.H. "PK"



Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaspec. techPodstawaLp.

KOSZTORYS:

ROBOTY DROGOWE1

m2Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z 
wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km

D-05.03.11KNR AT-03
0102-02

1
d.1

1 180,50m21180,50

1 180,50RAZEM

m2Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno 
podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 
kg/m2

D- 04.03.01KNR AT-03
0202-02

2
d.1

2 361,00m22361

2 361,00RAZEM

m2Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa 
ścieralna o gr. 5 cm; wydajność rozkładarki 500 t/dzień

D-
05.03.05a

KNR AT-03
0302-04

3
d.1

2 361,00m22361

2 361,00RAZEM

Norma Expert  Wersja: 5.7.100.11  Nr seryjny: 2689  Użytkownik: P.P.U.H. "PK"
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Obmiar
	Dział:ROBOTY DROGOWE 
	Pozycja: Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
	Obmiar: <edit>301</edit>
	RAZEM: <edit>301,00</edit>


	Pozycja: Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm
	Obmiar: <edit>15</edit>
	RAZEM: <edit>15,00</edit>


	Pozycja: Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.I-II
	Obmiar: <edit>86</edit>
	RAZEM: <edit>86,00</edit>


	Pozycja: Ława pod krawężniki betonowa z oporem
	Obmiar: <edit>86 * 0,08</edit>
	RAZEM: <edit>6,88</edit>


	Pozycja: Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	Obmiar: <edit>86</edit>
	RAZEM: <edit>86,00</edit>


	Pozycja: Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2
	Obmiar: <edit>301</edit>
	RAZEM: <edit>301,00</edit>


	Pozycja: Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wiążąca o gr. 5 cm; wydajność rozkładarki 500 t/dzień
	Obmiar: <edit>301</edit>
	RAZEM: <edit>301,00</edit>


	Pozycja: Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna o gr. 4 cm; wydajność rozkładarki 500 t/dzień
	Obmiar: <edit>301</edit>
	RAZEM: <edit>301,00</edit>


	Pozycja: Wywiezienie materiału z rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km
	Obmiar: <edit>7,8</edit>
	RAZEM: <edit>7,80</edit>





	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Obmiar
	Dział:ROBOTY DROGOWE 
	Pozycja: Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
	Obmiar: <edit>948,50</edit>
	RAZEM: <edit>948,50</edit>


	Pozycja: Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm
	Obmiar: <edit>47,40</edit>
	RAZEM: <edit>47,40</edit>


	Pozycja: Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2
	Obmiar: <edit>948,50</edit>
	RAZEM: <edit>948,50</edit>


	Pozycja: Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna o gr. 5 cm; wydajność rozkładarki 500 t/dzień
	Obmiar: <edit>948,50</edit>
	RAZEM: <edit>948,50</edit>





	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Obmiar
	Dział:ROBOTY DROGOWE 
	Pozycja: Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km
	Obmiar: <edit>369</edit>
	RAZEM: <edit>369,00</edit>


	Pozycja: Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2
	Obmiar: <edit>369</edit>
	RAZEM: <edit>369,00</edit>


	Pozycja: Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna o gr. 5 cm; wydajność rozkładarki 500 t/dzień
	Obmiar: <edit>369</edit>
	RAZEM: <edit>369,00</edit>





	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Obmiar
	Dział:ROBOTY DROGOWE 
	Pozycja: Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
	Obmiar: <edit>199</edit>
	RAZEM: <edit>199,00</edit>


	Pozycja: Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm
	Obmiar: <edit>10</edit>
	RAZEM: <edit>10,00</edit>


	Pozycja: Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.I-II
	Obmiar: <edit>80</edit>
	RAZEM: <edit>80,00</edit>


	Pozycja: Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV
	Obmiar: <edit>38</edit>
	RAZEM: <edit>38,00</edit>


	Pozycja: Ława pod krawężniki betonowa z oporem
	Obmiar: <edit>80 * 0,07</edit>
	RAZEM: <edit>5,60</edit>

	Obmiar: <edit>38 * 0,05</edit>
	RAZEM: <edit>1,90</edit>


	Pozycja: Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
	Obmiar: <edit>38</edit>
	RAZEM: <edit>38,00</edit>


	Pozycja: Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	Obmiar: <edit>80</edit>
	RAZEM: <edit>80,00</edit>


	Pozycja: Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2
	Obmiar: <edit>199</edit>
	RAZEM: <edit>199,00</edit>


	Pozycja: Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna o gr. 5 cm; wydajność rozkładarki 200 t/dzień
	Obmiar: <edit>199</edit>
	RAZEM: <edit>199,00</edit>


	Pozycja: Wywiezienie materiału z  rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km
	Obmiar: <edit>8,70</edit>
	RAZEM: <edit>8,70</edit>





	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Obmiar
	Dział:ROBOTY DROGOWE 
	Pozycja: Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
	Obmiar: <edit>1170</edit>
	RAZEM: <edit>1€170,00</edit>


	Pozycja: Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm
	Obmiar: <edit>58,50</edit>
	RAZEM: <edit>58,50</edit>


	Pozycja: Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2
	Obmiar: <edit>1170</edit>
	RAZEM: <edit>1€170,00</edit>


	Pozycja: Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna o gr. 5 cm; wydajność rozkładarki 500 t/dzień
	Obmiar: <edit>1170</edit>
	RAZEM: <edit>1€170,00</edit>





	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Obmiar
	Dział:ROBOTY DROGOWE 
	Pozycja: Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km
	Obmiar: <edit>1180,50</edit>
	RAZEM: <edit>1€180,50</edit>


	Pozycja: Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2
	Obmiar: <edit>2361</edit>
	RAZEM: <edit>2€361,00</edit>


	Pozycja: Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna o gr. 5 cm; wydajność rozkładarki 500 t/dzień
	Obmiar: <edit>2361</edit>
	RAZEM: <edit>2€361,00</edit>






