
    

 
 

PRZEDMIAR ROBÓT 
 

 
 
Nazwa obiektu   
lub robót budowlanych: Odbudowa ulicy Letniskowej wraz z przepustem  
      ROBOTY DROGOWE  
 
 
 
 
 
Nazwa i adres  
zamawiającego: Gmina Szczyrk    

ul. Beskidzka 4  
43-370 Szczyrk  

 
 
 
 
 
 
Kod CPV:     45233252-0 (Roboty w zakresie nawierzchni ulic)   
 
 
 
 
 
 

Opracowanie zawiera:  
 
• Strona tytułowa 
• Wyliczenie ilości robót  
• Przedmiar robót  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bielsko  - Biała, wrzesień 2012 r.  
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Wyliczenie ilo�ci robót

Opis pozycji, wyliczenie ilo�ci robót Ilo�� Krot. Jedn.

1 Roboty przygotowawcze /CPV-grupa 451/
1 Mechaniczne karczowanie krzewów  /D-01.02.04/

121/10000 = 0,012100
0,012 0,012 ha

2 Organizacja ruchu na czas budowy /projekt,wprowadzenie i utrzymanie na czas budowy/  /D-00.00.00/ 1 kpl

2 Rozbiórka elementów dróg i ulic /CPV-grupa 451/
3 Rozebranie nawierzchnie z płyt �elbetowych pełnych  /D-01.02.04/ 307,74 m2
4 Rozebranie �cieków z elementów betonowych, podsypka piaskowa, elementy betonowe 20·cm   /D-01.02.04/ 41,0 m
5 Rozebranie kraw��ników  kamiennych wraz z podbudow�  /D-01.02.04/ 1,5 m
6 Rozebranie przepustów  rurowych wraz  z podbudow� -analogia w roboci�nie i sprz�cie /współczynnik=0,5/  

/D-01.02.04/ 1,25 m
7 Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubo�� 15·cm, mechanicznie  /D-01.02.04/ 307,74 m2
8 Transport materiałów z rozbiórki i dostarczenie w miejsce wskazane przez Inwestora /ok.4km/  /D-01.02.04/

(307,4-60,0)*0,15 = 37,110000
41,0*0,5*0,2 = 4,100000
1,5*0,2*0,3 = 0,090000
1,25*0,2*0,2 = 0,050000
307,74*0,15 = 46,161000

87,51 87,51 m3

3 Roboty ziemne /CPV-grupa 451/
9 R�czne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubo�� warstwy do 15·cm, z przerzutem, humus z 

darni�  /D-01.02.02/
41,0+12,7 = 53,700000

53,70 53,70 m2
10 Roboty ziemne wykonywane koparkami , z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na 

odległo�� do 1·km, kategoria  gruntu III-IV  /D-02.01.01/
8,2+1,70+8,00 = 17,900000
310,0*0,05 = 15,500000

33,40 33,40 m3
11 Nakłady uzupełniaj�ce do tablic za ka�dy dalszy rozpocz�ty 1 km odległo�ci transportu ponad 1 km 

samochodami samowyładowczymi, kategoria  gruntu I-IV z opłat� za składowanie /k=9/ /D-02.01.01/
33,40-8,00 = 25,400000

25,40 25,40 9 m3
12 Mechaniczne odspojenie skał w wykopach i przekopach, kategoria gruntu VI /przyj�to 40% wykopów/  

/D-02.01.01/
33,10*0,40 = 13,240000

13,24 13,24 m3
13 R�czne formowanie nasypów, kategoria gruntu III-IV  /D-02.03.01/ 8,00 m3
14 Wykonanie drena�u francuskiego  /D-03.03.01/ 85,00 m
15 Plantowanie poboczy wykonywane r�cznie, grubo�� �cinania do 10·cm  /D-06.03.01/ 110,00 m2

4 Podbudowy   /CPV-grupa 452/
16 Profilowanie i zag�szczanie podło�a pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane r�cznie, 

kategoria gruntu II-IV  /D-04.04.02/ 310,30 m2
17 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zag�szczeniu 20·cm  /D-04.04.02/ 310,30 m2
18 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zag�szczeniu 15·cm /pod �cieki betonowe/  

/D-04.04.02/
46,0+6,89 = 52,890000

52,89 52,89 m2
19 Wyrównanie istniej�cej podbudowy (zag�szczenie mechaniczne), tłuczniem sortowanym, warstwa po 

zag�szczeniu do 10·cm /pobocza,zwózka drewna/  /D-04.04.02/
(54,39+52,67)*0,10 = 10,706000
21,0*3,0*0,1 = 6,300000

17,01 17,01 m3

5 Nawierzchnia z płyt a�urowych  /CPV-grupa 452/
20 Nawierzchnie z płyt wielootworowych, wykonanie podsypki stabilizacyjnej  /D-10.03.01a/ 256,94 m2
21 Nawierzchnie z płyt wielootworowych, budowa nawierzchni z płyt a�urowych o powierzchni do 1,0·m2 z 

zakotwieniem płyt  /D-10.03.01a/ 256,94 m2
22 Pocz�tek i zako�czenie odcinka drogi-kraw��niki wraz z wykonaniem ław, betonowe le��ce 20x30·cm, ława

betonowa, podsypka cementowo-piaskowa  /D-10.03.01a/
2*2,5 = 5,000000

5,00 5,00 m
23 Uło�enie �cieku górskiego 44/65*31*50 /w tym warstwy: ława betonowa 10 cm,podsypka 

cementowo-piaskowa 3 cm,�ciek betonowy/  /D-08.05.01/ 92,0 m
24 Uło�enie �cieku typu mulda 50*50*15 /warstwy podbudowy j.w./  /D-08.05.01/ 12,8 m
25 Humusowanie i obsianie skarp, humus grubo�ci 5·cm  /D-06.00.01/ 324,00 m2
26 Humusowanie i obsianie skarp, dodatek za ka�dy nast�pny 1·cm humusu /k=5/  /D-06.00.01/ 324,00 5 m2

6 Umocnienie skarp i dna rowu,odwodnienie  /CPV-grupa 452/
27 Umocnienie skarp  kanałów płytami prefabrykowanymi a�urowymi 60*40*10  /D-06.00.01/ 65,00 m2
28 Wykonanie narzutu kamiennego luzem, wyładunek r�czny, narzut  z kamienia ci��kiego lub �redniego  

/D-06.00.01/
26,01*0,8 = 20,808000

20,81 20,81 m3
29 Humusowanie i obsianie skarp, humus grubo�ci 5·cm  /D-06.00.01/ 428,00 m2
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Opis pozycji, wyliczenie ilo�ci robót Ilo�� Krot. Jedn.

30 Humusowanie i obsianie skarp, dodatek za ka�dy nast�pny 1·cm humusu /k=5/  /D-06.00.01/ 428,00 5 m2

7 Przepust i roboty towarzysz�ce  /CPV-grupa 452/
31 Wykonanie przepustu �rednicy 200 mm  /D-10.00.00/ 1,5 m
32 Odbudowa stopni kamiennych nad przepustem  /D-10.00.00/ 5,0 m
33 Budowle �elbetowe o obj�to�ci 1,01-10,0·m3-beton B20,stali zbrojeniowej 140kg/m3 odbudowa  �cianek 

czołowych przepustu-szt.2 /analogia/  /D-10.00.00/ 2,60 m3
34 Mechaniczne czyszczenie kanałów kołowych wypełnionych osadem do 1/2 wysoko�ci kanału  /D-01.02.04/

4,0+9,0 = 13,000000
13,0 13,0 m

35 Odbudowa bariery zabezpieczaj�cej wylot przepustu w rejonie zwózki drewna  /D-01.02.04/ 6,00 m
36 Oczyszczenie studni wpadowej wraz z remontem odcinków wlotowych /o długo�ci 2,0m/wraz z nadbudow�

studni betonem hydrotechnicznym i odtworzeniem włazu betonowego  /D-01.02.04/ 1 kpl
37 Wykonanie �cieku betonowego z krat� zabezpieczaj�c� stalow� na poł�czeniu ul.Letniskowej i 

Uzdrowiskowej  /D-08.05.01/ 10,00 m
38 Nawierzchnie z płyt betonowych, wykonanie podsypki stabilizacyjnej  /D-10.03.01a/ 60,00 m2
39 Nawierzchnie z płyt betonowych z odzysku  /D-10.03.01a/ 60,00 m2
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Przedmiar robót

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa

podstawy nakładów

Jedn. Krot. Ilo�� Warto��

jednostkowa

Warto��

netto

1 Roboty przygotowawcze /CPV-grupa 451/
1 KNNR 1/102/1

Mechaniczne karczowanie krzewów  /D-01.02.04/ ha 0,012
2 Kalkulacja indywidualna

Organizacja ruchu na czas budowy /projekt,wprowadzenie i utrzymanie na czas 
budowy/  /D-00.00.00/ kpl 1

2 Rozbiórka elementów dróg i ulic /CPV-grupa 451/
3 KNR 225/408/5

Rozebranie nawierzchnie z płyt �elbetowych pełnych  /D-01.02.04/ m2 307,74
4 KNNR 6/807/3

Rozebranie �cieków z elementów betonowych, podsypka piaskowa, elementy 
betonowe 20·cm   /D-01.02.04/ m 41,0

5 KNNR 6/806/4
Rozebranie kraw��ników  kamiennych wraz z podbudow�  /D-01.02.04/ m 1,5

6 KNNR 6/605/8
Rozebranie przepustów  rurowych wraz  z podbudow� -analogia w roboci�nie i 
sprz�cie /współczynnik=0,5/  /D-01.02.04/ m 1,25

7 KNNR 6/801/2
Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubo�� 15·cm, mechanicznie  /D-01.02.04/ m2 307,74

8 Kalkulacja indywidualna
Transport materiałów z rozbiórki i dostarczenie w miejsce wskazane przez 
Inwestora /ok.4km/  /D-01.02.04/ m3 87,51

3 Roboty ziemne /CPV-grupa 451/
9 KNR 201/125/2

R�czne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubo�� warstwy do 15·cm,
z przerzutem, humus z darni�  /D-01.02.02/ m2 53,70

10 KNNR 1/202/6
Roboty ziemne wykonywane koparkami , z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległo�� do 1·km, kategoria  gruntu III-IV  /D-02.01.01/ m3 33,40

11 KNNR 1/208/2 (1)
Nakłady uzupełniaj�ce do tablic za ka�dy dalszy rozpocz�ty 1 km odległo�ci 
transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, kategoria  gruntu I-IV 
z opłat� za składowanie /k=9/ /D-02.01.01/ m3 9 25,40

12 KNR 201/118/2
Mechaniczne odspojenie skał w wykopach i przekopach, kategoria gruntu VI 
/przyj�to 40% wykopów/  /D-02.01.01/ m3 13,24

13 KNNR 1/311/4
R�czne formowanie nasypów, kategoria gruntu III-IV  /D-02.03.01/ m3 8,00

14 Kalkulacja indywidualna
Wykonanie drena�u francuskiego  /D-03.03.01/ m 85,00

15 KNNR 6/1301/7
Plantowanie poboczy wykonywane r�cznie, grubo�� �cinania do 10·cm  
/D-06.03.01/ m2 110,00

4 Podbudowy   /CPV-grupa 452/
16 KNNR 6/103/1

Profilowanie i zag�szczanie podło�a pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, 
wykonywane r�cznie, kategoria gruntu II-IV  /D-04.04.02/ m2 310,30

17 KNNR 6/113/2
Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zag�szczeniu 20·cm  
/D-04.04.02/ m2 310,30

18 KNNR 6/113/1
Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zag�szczeniu 15·cm /pod 
�cieki betonowe/  /D-04.04.02/ m2 52,89

19 KNNR 6/107/1
Wyrównanie istniej�cej podbudowy (zag�szczenie mechaniczne), tłuczniem 
sortowanym, warstwa po zag�szczeniu do 10·cm /pobocza,zwózka drewna/  
/D-04.04.02/ m3 17,01

5 Nawierzchnia z płyt a�urowych  /CPV-grupa 452/
20 KNR 225/407/2

Nawierzchnie z płyt wielootworowych, wykonanie podsypki stabilizacyjnej  
/D-10.03.01a/ m2 256,94

21 KNR 225/407/3
Nawierzchnie z płyt wielootworowych, budowa nawierzchni z płyt a�urowych o 
powierzchni do 1,0·m2 z zakotwieniem płyt  /D-10.03.01a/ m2 256,94

22 KNNR 6/403/4
Pocz�tek i zako�czenie odcinka drogi-kraw��niki wraz z wykonaniem ław, 
betonowe le��ce 20x30·cm, ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa  
/D-10.03.01a/ m 5,00

23 Kalkulacja indywidualna
Uło�enie �cieku górskiego 44/65*31*50 /w tym warstwy: ława betonowa 10 
cm,podsypka cementowo-piaskowa 3 cm,�ciek betonowy/  /D-08.05.01/ m 92,0

24 Kalkulacja indywidualna
Uło�enie �cieku typu mulda 50*50*15 /warstwy podbudowy j.w./  /D-08.05.01/ m 12,8
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Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa

podstawy nakładów

Jedn. Krot. Ilo�� Warto��

jednostkowa

Warto��

netto

25 KNNR 1/507/1
Humusowanie i obsianie skarp, humus grubo�ci 5·cm  /D-06.00.01/ m2 324,00

26 KNNR 1/507/2
Humusowanie i obsianie skarp, dodatek za ka�dy nast�pny 1·cm humusu /k=5/  
/D-06.00.01/ m2 5 324,00

6 Umocnienie skarp i dna rowu,odwodnienie  /CPV-grupa 452/
27 KNR 201/520/1

Umocnienie skarp  kanałów płytami prefabrykowanymi a�urowymi 60*40*10  
/D-06.00.01/ m2 65,00

28 KNR 211/401/9
Wykonanie narzutu kamiennego luzem, wyładunek r�czny, narzut  z kamienia 
ci��kiego lub �redniego  /D-06.00.01/ m3 20,81

29 KNNR 1/507/1
Humusowanie i obsianie skarp, humus grubo�ci 5·cm  /D-06.00.01/ m2 428,00

30 KNNR 1/507/2
Humusowanie i obsianie skarp, dodatek za ka�dy nast�pny 1·cm humusu /k=5/  
/D-06.00.01/ m2 5 428,00

7 Przepust i roboty towarzysz�ce  /CPV-grupa 452/
31 Kalkulacja indywidualna

Wykonanie przepustu �rednicy 200 mm  /D-10.00.00/ m 1,5
32 Kalkulacja indywidualna

Odbudowa stopni kamiennych nad przepustem  /D-10.00.00/ m 5,0
33 KNR 211/208/4

Budowle �elbetowe o obj�to�ci 1,01-10,0·m3-beton B20,stali zbrojeniowej 
140kg/m3 odbudowa  �cianek czołowych przepustu-szt.2 /analogia/  
/D-10.00.00/ m3 2,60

34 KNR 4052/102/6
Mechaniczne czyszczenie kanałów kołowych wypełnionych osadem do 1/2 
wysoko�ci kanału  /D-01.02.04/ m 13,0

35 Kalkulacja indywidualna
Odbudowa bariery zabezpieczaj�cej wylot przepustu w rejonie zwózki drewna  
/D-01.02.04/ m 6,00

36 Kalkulacja indywidualna
Oczyszczenie studni wpadowej wraz z remontem odcinków wlotowych /o 
długo�ci 2,0m/wraz z nadbudow� studni betonem hydrotechnicznym i 
odtworzeniem włazu betonowego  /D-01.02.04/ kpl 1

37 Kalkulacja indywidualna
Wykonanie �cieku betonowego z krat� zabezpieczaj�c� stalow� na poł�czeniu 
ul.Letniskowej i Uzdrowiskowej  /D-08.05.01/ m 10,00

38 KNR 225/407/2
Nawierzchnie z płyt betonowych, wykonanie podsypki stabilizacyjnej  
/D-10.03.01a/ m2 60,00

39 KNR 225/407/3
Nawierzchnie z płyt betonowych z odzysku  /D-10.03.01a/ m2 60,00


