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Przedmiar robót

Przebudowa drogi gminnej ul. Rzeczna wraz z budowa kanalizacji deszczowej w
Dębowcu

Data: 2014-04-16
Budowa: Przebudowa drogi gminnej ul. Rzeczna w D ębowcu

Dębowiec  ul. Rzeczna
Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budow ę

45233100-0  Roboty w zakresie budowy autostrad, dró g
45233120-6  Roboty w zakresie budowy dróg
45233150-5  Roboty w zakresie regulacji ruchu
45233120-6  Roboty w zakresie budowy dróg

Obiekt: Droga gminna
Zamawiaj ący: Gmina D ębowiec

ul. Katowicka 6, 43-426 D ębowiec
Jednostka opracowuj ąca kosztorys: Firma Usług Inwestycyjnych Józef Szczo tka

Gumna 56, 43-426 D ębowiec
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Przedmiar robót

Opis pozycji, wyliczenie ilo ści robót Ilo ść Krot. Jedn.

1 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe
1.1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w 

terenie pagórkowatym lub podgórskim 0,31000 km
1.2 Rozebranie przepustów rurowych, ścianki czołowe i ławy betonowe

2*1,50*0,3*1,00 = 0,9
0,9 ~0,90000 m3

1.3 Rozebranie przepustów rurowych, rury betonowe Fi·40 ·cm
9*2 = 18,0

18,0 ~18,0000 m
1.4 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumi cznych, 

mechanicznie, grubo ść nawierzchni 3·cm
0,5* (7,5+3,2)*4 = 21,4

21,4 ~21,40000 m2
1.5 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumi cznych, 

mechanicznie, dodatek za ka Ŝdy dalszy 1·cm 21,40000 2,00 m2
1.6 Zdj ęcie znaków lub drogowskazów braz z demonta Ŝem słupków 2,000 szt
1.7 Rowki pod kraw ęŜniki i ławy kraw ęŜnikowe, 30x40·cm, grunt kategorii 

III-IV
130+2*9 = 148,0

148,0 ~148,0000 m
1.8 Ławy pod kraw ęŜniki, betonowa z oporem

148*0,20*0,40 = 11,84
11,84 ~11,84000 m3

1.9 KrawęŜniki betonowe, wystaj ące 15x30·cm na podsypce 
cementowo-piaskowej

130+2*9 = 148,0
148,0 ~148,0000 m

1.10 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w 
terenie pagórkowatym lub podgórskim- pomiar powykon awczy 0,31000 km

2 Podbudowa
2.1 Koryta wykonywane na poszerzeniach, na jezdniach, g runt kategorii 

II-IV, gł ęboko ść 10·cm
130*1,50 = 195,0

195,0 ~195,00000 m2
2.2 Koryta wykonywane na poszerzeniach, na jezdniach, g runt kategorii 

II-IV, dodatek ka Ŝde dalsze 5·cm gł ęboko ści 195,00000 6,00 m2
2.3 Warstwy ods ączaj ące, w korycie i na poszerzeniach, zag ęszczenie 

r ęczne, grubo ść warstwy po zag ęszczeniu·10·cm 195,00000 m2
2.4 Podbudowy z kruszyw, tłucze ń, warstwa dolna, grubo ść warstwy po 

zag ęszczeniu 15·cm 195,00000 m2
2.5 Podbudowy z kruszyw, tłucze ń, warstwa dolna, dodatek za ka Ŝdy dalszy 

1·cm grubo ści 195,00000 5,00 m2
2.6 Podbudowy z kruszyw, tłucze ń, warstwa górna, grubo ść warstwy po 

zag ęszczeniu 8·cm 195,00000 m2
2.7 Podbudowy z kruszyw, tłucze ń, warstwa górna, dodatek za ka Ŝdy dalszy 

1·cm grubo ści 195,00000 2,00 m2
2.8 Podbudowy z kruszyw, tłucze ń, warstwa górna, grubo ść warstwy po 

zag ęszczeniu 8·cm
2*0,5*(7+3,20)*5+177* 
3,20+130,0*4,0 = 1 137,4

1 137,4 ~1 137,40000 m2
2.9 Podbudowy z kruszyw, tłucze ń, warstwa górna, dodatek za ka Ŝdy dalszy 

1·cm grubo ści 1 137,40000 2,00 m2
3 Nawierznia asfaltowa
3.1 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych gry sowych, asfaltowe,

warstwa wi ąŜąca o grubo ści 4·cm
2*0,5*(7+3,20)*5+177* 
3,20+130,0*4,0 = 1 137,4

1 137,4 ~1 137,40000 m2
3.2 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych gry sowych, asfaltowe,

warstwa ścieralna o grubo ści 3·cm
2*0,5*(7+3,20)*5+177* 
3,20+130,0*4,0 = 1 137,4

1 137,4 ~1 137,40000 m2
3.3 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych gry sowych, asfaltowe,

dodatek za ka Ŝdy dalszy 1·cm grubo ści warstwy
2*0,5*(7+3,20)*5+177* 
3,20+130,0*4,0 = 1 137,4

1 137,4 ~1 137,40000 m2
3.4 Humusowanie i obsianie skarp, przy grubo ści warstwy humusu 5·cm

80*1,0 = 80,0
80,0 ~80,00000 m2

3.5 Obsianie skarp w ziemi urodzajnej
80*1,0 = 80,0

80,0 ~80,00000 m2
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Opis pozycji, wyliczenie ilo ści robót Ilo ść Krot. Jedn.

3.6 Obsypanie poboczy- Warswa z kruszyw łamanych gr. 10  cm
117*2*0,5+130*0,5*2+70*2* 
0,5 = 317,0

317,0 ~317,00000 m2
4 Odwodnienie
4.1 Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 20 cm

4*4 = 16,0
16,0 ~16,00000 m

4.2 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsi ębiernymi o poj.ły Ŝki 0.25 
m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.

9*0,6*0,8+14*0,6*0,80 = 11,04
11,04 ~11,04000 m3

4.3 Przepusty rurowe pod zjazdami, ławy fundamentowe be tonowe
(14,00+9,00)*0,6*0,2 = 2,76

2,76 ~2,76000 m3
4.4 Przepusty rurowe pod zjazdami, ścianki czołowe dla rur Fi·40·cm 3,000 szt
4.5 Ścieki liniowe z elementów betonowych, z pokryw ą Ŝeliwn ą na podsypce 

cementowo-piaskowej, 5,0000 m
4.6 Przepusty rurowe pod zjazdami, rury stalowaFi·40·cm

14+9 = 23,0
23,0 ~23,00000 m

5 Zjazdy indywidualne
5.1 Koryta wykonywane na poszerzeniach, na jezdniach, g runt kategorii 

II-IV, gł ęboko ść 10·cm
20*6*2 = 240,0

240,0 ~240,00000 m2
5.2 Podbudowy z kruszyw, tłucze ń, warstwa górna, grubo ść warstwy po 

zag ęszczeniu 8·cm
20*6*2 = 240,0

240,0 ~240,00000 m2
5.3 Podbudowy z kruszyw, tłucze ń, warstwa górna, dodatek za ka Ŝdy dalszy 

1·cm grubo ści 240,00000 2,00 m2
5.4 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry sowo- Ŝwirowych - 

warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zag ęszcz. 3 cm
20*6,0*2,0 = 240,0

240,0 ~240,00000 m2
5.5 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry sowo- Ŝwirowych - 

warstwa ścieralna asfaltowa - ka Ŝdy dalszy 1 cm grub.po zag ęszcz. 240,00000 2,00 m2
6 Oznakowanie oraz urzadzenia bezpiecze ństwa ruchu
6.1 Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrze gawcze i 

informacyjne o powierzchni ponad 0,3·m2
B-44 (30km/h) 2 = 2,0
B-43 (30km/h) 2 = 2,0
B-20 2 = 2,0

6,0 ~6,00000 szt
6.2 Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych, Fi·5 0·mm 6,000 szt
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Kosztorys ofertowy

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja
przedmiarowa

podstawy nakładów

Jedn. Krot. Ilo ść Warto ść
jednostkowa

Warto ść
netto

1 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe
1.1 KNR 201/119/4

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach 
ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub 
podgórskim km 0,31000

1.2 KNR 231/816/4
Rozebranie przepustów rurowych, ścianki czołowe i
ławy betonowe m3 ~0,90000

1.3 KNR 231/816/1
Rozebranie przepustów rurowych, rury betonowe 
Fi·40·cm m ~18,0000

1.4 KNR 231/803/3
Rozebranie nawierzchni z mieszanek 
mineralno-bitumicznych, mechanicznie, grubo ść 
nawierzchni 3·cm m2 ~21,40000

1.5 KNR 231/803/4
Rozebranie nawierzchni z mieszanek 
mineralno-bitumicznych, mechanicznie, dodatek za 
kaŜdy dalszy 1·cm m2 2,00 21,40000

1.6 KNNR 6/702/8
Zdj ęcie znaków lub drogowskazów braz z demonta Ŝem
słupków szt 2,000

1.7 KNR 231/401/6
Rowki pod kraw ęŜniki i ławy kraw ęŜnikowe, 
30x40·cm, grunt kategorii III-IV m ~148,0000

1.8 KNR 231/402/4
Ławy pod kraw ęŜniki, betonowa z oporem m3 ~11,84000

1.9 KNR 231/403/3
KrawęŜniki betonowe, wystaj ące 15x30·cm na 
podsypce cementowo-piaskowej m ~148,0000

1.10 KNR 201/119/4
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach 
ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub 
podgórskim- pomiar powykonawczy km 0,31000

2 Podbudowa
2.1 KNR 231/102/1

Koryta wykonywane na poszerzeniach, na jezdniach,
grunt kategorii II-IV, gł ęboko ść 10·cm m2 ~195,00000

2.2 KNR 231/102/2
Koryta wykonywane na poszerzeniach, na jezdniach,
grunt kategorii II-IV, dodatek ka Ŝde dalsze 5·cm 
gł ęboko ści m2 6,00 195,00000

2.3 KNR 231/104/1
Warstwy ods ączaj ące, w korycie i na 
poszerzeniach, zag ęszczenie r ęczne, grubo ść 
warstwy po zag ęszczeniu·10·cm m2 195,00000

2.4 KNR 231/114/5
Podbudowy z kruszyw, tłucze ń, warstwa dolna, 
grubo ść warstwy po zag ęszczeniu 15·cm m2 195,00000

2.5 KNR 231/114/6
Podbudowy z kruszyw, tłucze ń, warstwa dolna, 
dodatek za ka Ŝdy dalszy 1·cm grubo ści m2 5,00 195,00000

2.6 KNR 231/114/7
Podbudowy z kruszyw, tłucze ń, warstwa górna, 
grubo ść warstwy po zag ęszczeniu 8·cm m2 195,00000

2.7 KNR 231/114/8
Podbudowy z kruszyw, tłucze ń, warstwa górna, 
dodatek za ka Ŝdy dalszy 1·cm grubo ści m2 2,00 195,00000

2.8 KNR 231/114/7
Podbudowy z kruszyw, tłucze ń, warstwa górna, 
grubo ść warstwy po zag ęszczeniu 8·cm m2 ~1 137,40000

2.9 KNR 231/114/8
Podbudowy z kruszyw, tłucze ń, warstwa górna, 
dodatek za ka Ŝdy dalszy 1·cm grubo ści m2 2,00 1 137,40000

3 Nawierznia asfaltowa
3.1 KNR 231/310/1

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych 
grysowych, asfaltowe, warstwa wi ąŜąca o grubo ści 
4·cm m2 ~1 137,40000

3.2 KNR 231/310/5
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych 
grysowych, asfaltowe, warstwa ścieralna o 
grubo ści 3·cm m2 ~1 137,40000
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Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja
przedmiarowa

podstawy nakładów

Jedn. Krot. Ilo ść Warto ść
jednostkowa

Warto ść
netto

3.3 KNR 231/310/6
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych 
grysowych, asfaltowe, dodatek za ka Ŝdy dalszy 
1·cm grubo ści warstwy m2 ~1 137,40000

3.4 KNR 201/510/1
Humusowanie i obsianie skarp, przy grubo ści 
warstwy humusu 5·cm m2 ~80,00000

3.5 KNR 201/510/3
Obsianie skarp w ziemi urodzajnej m2 ~80,00000

3.6 KNNR 6/113/5
Obsypanie poboczy- Warswa z kruszyw łamanych gr. 
10 cm m2 ~317,00000

4 Odwodnienie
4.1 KNNR 6/1302/2

Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp 
z namułu gr. 20 cm m ~16,00000

4.2 KNNR 1/201/4
Roboty ziemne wykonywane koparkami 
przedsi ębiernymi o poj.ły Ŝki 0.25 m3 w gr.kat. 
III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km 
sam.samowyład. m3 ~11,04000

4.3 KNR 231/605/2
Przepusty rurowe pod zjazdami, ławy fundamentowe 
betonowe m3 ~2,76000

4.4 KNR 231/605/3
Przepusty rurowe pod zjazdami, ścianki czołowe 
dla rur Fi·40·cm szt 3,000

4.5 KNR 231/606/3
Ścieki liniowe z elementów betonowych, z pokryw ą 
Ŝeliwn ą na podsypce cementowo-piaskowej, m 5,0000

4.6 KNR 231/605/6
Przepusty rurowe pod zjazdami, rury 
stalowaFi·40·cm m ~23,00000

5 Zjazdy indywidualne
5.1 KNR 231/102/1

Koryta wykonywane na poszerzeniach, na jezdniach,
grunt kategorii II-IV, gł ęboko ść 10·cm m2 ~240,00000

5.2 KNR 231/114/7
Podbudowy z kruszyw, tłucze ń, warstwa górna, 
grubo ść warstwy po zag ęszczeniu 8·cm m2 ~240,00000

5.3 KNR 231/114/8
Podbudowy z kruszyw, tłucze ń, warstwa górna, 
dodatek za ka Ŝdy dalszy 1·cm grubo ści m2 2,00 240,00000

5.4 KNR 231/311/5
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych 
grysowo- Ŝwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa -
grub.po zag ęszcz. 3 cm m2 ~240,00000

5.5 KNR 231/311/6
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych 
grysowo- Ŝwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa -
kaŜdy dalszy 1 cm grub.po zag ęszcz. m2 2,00 240,00000

6 Oznakowanie oraz urzadzenia bezpiecze ństwa ruchu
6.1 KNNR 6/702/5

Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, 
ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 
0,3·m2 szt ~6,00000

6.2 KNNR 6/702/1 (1)
Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych, 
Fi·50·mm szt 6,000
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Tabela elementów scalonych

Nazwa elementu Warto ść z
narzutami

1 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe
2 Podbudowa
3 Nawierznia asfaltowa
4 Odwodnienie
5 Zjazdy indywidualne
6 Oznakowanie oraz urzadzenia bezpiecze ństwa ruchu


