
PRZEDMIAR ROBÓT  nr 1911

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45233140-2 Roboty drogowe
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
  
NAZWA INWESTYCJI   : Budowa drogi dojazdowej do sceny plenerowej w Kupnie
ADRES INWESTYCJI   : dz. nr ewid. 893/1, 894/3, 895/1, 895/2, obręb 10 Kupno, Gmina

Kolbuszowa

INWESTOR   : Gmina Kolbuszowa
ADRES INWESTORA   : ul. Obrońców Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa

SPORZĄDZIŁ   :

Ogółem wartość kosztorysowa robót   :            zł

Słownie:



OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

2.    OGÓLNA  CHARAKTERYSTYKA  OBIEKTU I ROBÓT
2.1      Nazwa zadania:  Budowa drogi dojazdowej do sceny plenerowej w Kupnie
2.2       Lokalizacja:      dz. nr ewid. 893/1, 894/3, 895/1, 895/2, obręb 10 Kupno, Gmina
Kolbuszowa
2.3       Zakres robót: 
Przedmiotem zamówienia jest budowa drogi dojazdowej o nawierzchni asfaltowej o szero-
kości 5,00m na powierzchni 477,5 m2 (96 mb) oraz chodnika o szerokości 1,50 m na po-
wierzchni 155,5 m2 wraz z niezbędnymi podbudowami - przy założeniu, że ok. 50% na-
wierzchni zostanie wykonana na istniejącym podłożu z kruszywa łamanego a pozostała na
nowej podbudowie. Korytowanie przewiduje się jedynie pod chodnik lokalizowany wzdłuż
ogrodzenia na nieutwardzonym pasie terenu oraz w nawierzchni utwardzonej klińcem na
początku i końcu drogi oraz przy bramie i furtce prowadzącej na teren szkoły podstawowej.
Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:
a. rozebranie fundamentu betonowego po zlikwidowanym ogrodzeniu o szacunkowej obję-
tości 7,875m3 wraz z wywozem gruzu na odległość do 6 km,
b. przebudowa nakryw trzech studzienek kanalizacji deszczowej oraz jednej studzienki ka-
nalizacji sanitarnej celem dostosowania wysokościowego oraz nadania odpowiedniej noś-
ności,
c. wykonanie korytowania pod nowe nawierzchnie chodnika i drogi w zakresie niezbędnym
do nawiązania się z rzędnymi wysokościowymi na początku i końcu drogi oraz na zjeździe
na teren szkoły podstawowej,
d. wykonanie profilowania i zagęszczania podłoża na całej powierzchni drogi i chodnika,
e. wykonanie warstwy odsączającej z piasku o gr. 10 cm w miejscach korytowania,
f. wykonanie podbudowy gr. 15 cm z tłucznia kamiennego frakcji 0-63mm w miejscach wy-
korytowanych,
g. wykonanie podbudowy gr. 10 cm z tłucznia kamiennego frakcji 0-31,5mm na całej po-
wierzchni drogi i chodnika,
h. montaż krawężników drogowych 15x30 "na stojąco" na ławie fundamentowej z oporem o
łącznej długości 95,0 mb,
i. montaż krawężników drogowych 15x30 "na leżąco" na ławie fundamentowej z oporem o
łącznej długości 101,0 mb,
j. montaż obrzeży trawnikowych 20x6 na ławie fundamentowej z oporem o łącznej długości
107,0 mb,
k. wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej na powierzchni 155,5 m2,
l. wykonanie drogi o nawierzchni asfaltowej gr. 6 cm na powierzchni 477,5 m2,
m. wykonanie nawierzchni z grysu ozdobnego między obrzeżem chodnika a ogrodzeniem
szkoły ona powierzchni ok. 44 m2,
n. wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego wzdłuż krawężnika "na leżąco" w celu do-
pasowania rzędnych nowej drogi do przyległego terenu na powierzchni ok. 202 m2.
 
Szczegółowy zakres robót precyzuje przedmiar robót oraz projekt zagospodarowania tere-
nu.
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DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do

1 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 1 4
2 Przebudowa nakryw studzienek kanalizacji sanitarnej i deszczowej 5 10
3 Roboty ziemne i koryta 11 13
4 Podbudowy 14 17
5 Krawężniki 18 19
6 Obrzeża 20 21
7 Nawierzchnie z kostki brukowej 22 22
8 Nawierzchnia asfaltowa 23 24
9 Nawierzchnia z tłucznia 25 26
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 45111300-1 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe
1

d.1
KNR 4-04 0302-01 Rozebranie ław, stóp i fundamentów pod maszyny betonowych o gru-

bości (wysokości) do 70 cm - murek ogrodzeniowy
m3

0,70*0,25*45,0 m3 7,875
RAZEM 7,875

2
d.1

KNR 4-04 1103-01 Załadowanie gruzu betonowego koparko-ładowarką przy obsłudze na
zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze

m3

7,875*<wsp>1,30 m3 10,238
RAZEM 10,238

3
d.1

KNR 4-04 1103-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i
wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

m3

poz.2 m3 10,238
RAZEM 10,238

4
d.1

KNR 4-04 1103-05 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i
wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy na-
stępny rozpoczęty 1 km
Krotność = 5

m3

poz.2 m3 10,238
RAZEM 10,238

2 Przebudowa nakryw studzienek kanalizacji sanitarnej i deszczowej
5

d.2
AW Demontaż nakrywy żelbetowej (z osadzonym włazem żeliwnym) na stu-

dzience kanalizacji deszczowej
szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

6
d.2

AW Obcięcie trzonu studzienki betonowej o śr. 100 cm - w celu obniżenia
nakrywy

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

7
d.2

AW Montaż nakrywy studzienki kanalizacujnej (z demontażu) szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

8
d.2

KNNR 4 0227-05 Montaż włazów kanałowych żeliwnych klasy B, okrągłych, o wielkości
600 - na pokrywach studzienek kanalizacji deszczowej

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

9
d.2

AW Demontaż nakrywy betonowej na studzience kanalizacji sanitarnej fi 315 szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

10
d.2

KNR 9-20 0303-01 Studzienki niewłazowe z tworzyw sztucznych głębokości do 2 m o śred-
nicy 315 mm z rurą trzonową korugowaną (karbowaną) - zwieńczenie te-
leskopowe - analogia - montaż pierścienia odciążającego, uszczelki rury
trzonowej, teleskopu z manszetą i włazu żeliwnego na istniejącym trzo-
nie studzienki kanalizacji sanitarnej

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

3 45110000-1 Roboty ziemne i koryta
11
d.3

KNNR 1 0112-02 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta
pod nawierzchnie dróg, chodników i placów

ha

A. Długość krawężniów 30x15
Odcinki proste na stojąco
95 95,000
Odcinki proste na leżąco
96+5 101,000
A  (obliczenia pomocnicze) =========

196,000
 
B. Długość obrzeży
 95+9,5+1,00+1,5 107,000
B  (obliczenia pomocnicze) =========

107,000
 
C. Powierzchnia korytowania (m2)
 
a. Krawężnik 15x30 na stojąco
95,0*0,15 14,250
 
b. Krawężnik 15x30 na leżąco
101,0*0,30 30,300
 
c. Obrzeże 30x8
107,0*0,20 21,400
 
d. Chodniki z kostki brukowej gr. 8 cm
95,0*1,50+1,00*9,50 +0,50*7,00 155,500
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

e. Droga o nawierzchni asfaltowej
95,50*5,00 477,500
 
f. Nawierzchnia z tłucznia ozdobnego wzdłuż ogrodzenia
(95,0-7,00)*0,50 44,000
 
g. Nawierzchnia miejsc postojowych z tłucznia wzdłuż krawężnika na le-
żąco - dostosowanie rzędnych
(96,00+5,00)*2,00 202,000
 
C  (obliczenia pomocnicze) =========

944,950
0,0001*944,95 ha 0,094

RAZEM 0,094
12
d.3

KNR 2-31 0101-01 Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w
gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm

m2

C. Powierzchnia korytowania (m2)
 
a. Krawężnik 15x30 na stojąco
95,0*0,15 14,250
 
b. Krawężnik 15x30 na leżąco
101,0*0,30 30,300
 
c. Obrzeże 30x8
107,0*0,20 21,400
 
d. Chodniki z kostki brukowej gr. 8 cm
95,0*1,50+1,00*9,50 +0,50*7,00 155,500
 
e. Droga o nawierzchni asfaltowej
95,50*5,00 477,500
 
f. Nawierzchnia z tłucznia ozdobnego wzdłuż ogrodzenia
(95,0-7,00)*0,50 44,000
A  (obliczenia pomocnicze) =========

742,950
 
742,95*<wsp>0,50 m2 371,475

RAZEM 371,475
13
d.3

KNR 2-01 0235-01 Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w
gruncie kat. I-II

m3

Grunt z kruszywem - z korytowania
742,95 *(0,20) 148,590
A  (obliczenia pomocnicze) =========

148,590
148,59*<wsp>0,50 m3 74,295

RAZEM 74,295
4 45233220-1 Podbudowy

14
d.4

KNNR 6 0103-03 Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w grun-
cie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

742,95 m2 742,950
RAZEM 742,950

15
d.4

KNNR 6 0104-03
analogia

Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10
cm do Is>0,98

m2

Przyjęto 50% powierzchni, pozostała podbudowa istniejąca
742,95*<wsp>0,50 m2 371,475

RAZEM 371,475
16
d.4

KNNR 6 0113-01
analogia

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęsz-
czeniu 15 cm - tłuczeń kamienny do nawierzchni drogowych frakcji 0-63
mm - pod drogę asfaltową (50% powierzchni)

m2

e. Droga o nawierzchni asfaltowej - przyjęto 50% powierzchni, pozostała
podbudowa istniejąca
95,50*5,00*<wsp>0,50 m2 238,750

RAZEM 238,750
17
d.4

KNNR 6 0113-05
analogia

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęsz-
czeniu 10 cm - tłuczeń kamienny do nawierzchni drogowych frakcji 0-
31,5 mm - pod chodniki i drogę asfaltową

m2

d. Chodniki z kostki brukowej gr. 8 cm
95,0*1,50+1,00*9,50 +0,50*7,00 m2 155,500
e. Droga o nawierzchni asfaltowej
95,50*5,00 m2 477,500

RAZEM 633,000
5 45233220-1 Krawężniki

18
d.5

KNR 2-31 0402-04 Ława pod krawężniki betonowa z oporem - Beton zwykły z kruszywa na-
turalnego C 12/15 (B 15)

m3

Krawężnik na stojąco
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(95,00)*(0,30*0,35-0,15*0,20) m3 7,125
Krawężnik na leżąco
(101,0)*(0,45*0,30-0,30*0,15) m3 9,090

RAZEM 16,215
19
d.5

KNR 2-31 0403-03 Krawężniki betonowe wystające i na płasko o wymiarach 15x30 cm na
podsypce cementowo-piaskowej

m

95,0+101,0 m 196,000
RAZEM 196,000

6 45233220-1 Obrzeża
20
d.6

KNR 2-31 0402-04 Ława pod obrzeża betonowa z oporem - Beton zwykły z kruszywa natu-
ralnego C 12/15 (B 15)

m3

107,00*(0,20*0,20-0,10*0,10) m3 3,210
RAZEM 3,210

21
d.6

KNR 2-31 0407-01 Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wy-
pełnieniem spoin zaprawą cementową

m

107,00 m 107,000
RAZEM 107,000

7 45233220-1 Nawierzchnie z kostki brukowej 
22
d.7

KNNR 6 0502-03 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

d. Chodniki z kostki brukowej gr. 8 cm
95,0*1,50+1,00*9,50 +0,50*7,00 m2 155,500

RAZEM 155,500
8 Nawierzchnia asfaltowa

23
d.8

KNR 2-31 0310-01 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa
wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm

m2

95,50*5,00 m2 477,500
RAZEM 477,500

24
d.8

KNR 2-31 0310-02 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa
wiążąca asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu
Krotność = 2

m2

poz.23 m2 477,500
RAZEM 477,500

9 45233220-1 Nawierzchnia z tłucznia 
25
d.9

KNNR 6 0204-05
analogia

Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. po uwałowa-
niu 10 cm - analogia - podrównanie przyległego placu kruszywem z roz-
biórki

m2

g. Nawierzchnia miejsc postojowych z tłucznia wzdłuż krawężnika na le-
żąco - dostosowanie rzędnych
(96,00+5,00)*2,00 m2 202,000

RAZEM 202,000
26
d.9

KNNR 6 0204-04
analogia

Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. po uwałowa-
niu 7 cm  - analogia - nawierzchnia z tłucznia (grysu) ozdobnego między
chodnikiem a ogrodzeniem

m2

(95,0-7,00)*0,50 m2 44,000
RAZEM 44,000
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