
    

 
 

PRZEDMIAR ROBÓT 
 

Nazwa obiektu   
lub robót budowlanych: Odbudowa skarpy drogi, nawierzchni i chodnika 

ulicy Sportowej w Szczyrku   
      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-01.02.01/

32/10000 = 0,003200
0,003 0,003 ha

2 Organizacja ruchu na czas budowy /projekt,wprowadzenie i utrzymanie na czas budowy/    /D-01.00.00/ 1 kpl

2 Rozbiórka elementów dróg i ulic  /CPV-grupa 451/
3 Rozebranie nawierzchni i chodników z płyt betonowych 50*50     /D-01.02.04/

44+46,5+36,5+135,8 = 262,800000
262,80 262,80 m2

4 Rozebranie kraw��ników  betonowych wraz z podbudow�    /D-01.02.04/
38+26+20+101 = 185,000000

185,0 185,0 m
5 Rozebranie nawierzchni, z betonu, grubo�� nawierzchni 12·cm    /D-01.02.04/ 14,5 m2
6 Rozebranie obrze�a trawnikowego    /D-01.02.04/

37,5+28,5+21+52 = 139,000000
139,0 139,0 m

7 Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubo�� 15·cm, mechanicznie    /D-01.02.04/
262,8+14,5 = 277,300000

277,3 277,3 m2
8 Ci�cie  asfaltu pił� mechaniczn� na gł�boko�� 10 cm    /D-01.02.04/

4,3+4,3+14+14 = 36,600000
36,6 36,6 m

9 Transport materiałów z rozbiórki i dostarczenie w miejsce wskazane przez Inwestora /ok.1km/    /D-01.02.04/
262,8*0,15 = 39,420000
185,0*0,3*0,2 = 11,100000
14,5*0,12 = 1,740000
139,0*0,3*0,1 = 4,170000
277,3*0,15 = 41,595000

98,03 98,03 m3

3 Roboty ziemne  /CPV-grupa 451/
10 Roboty ziemne wykonywane koparkami , z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległo�� do 

1·km, kategoria  gruntu III-IV    /D-04.01.01/
(59,5+42,8+33,5+15,8+35,3+6,2+21,8+6,4+ 
16,1+8,5+42,1)*0,2 = 57,600000
(174,5+26,0)*0,3*0,4 = 24,060000
150*0,20*0,30 = 9,000000

90,66 90,66 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 wraz z opłata za składowanie /k=9/    /D-04.01.01/ 90,66 9 m3

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

gruntu II-IV     /D-04.01.01/ 288,00 m2
13 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zag�szczeniu 15·cm     /D-04.04.02/ 288,00 m2
14 Podbudowy z kruszyw, tłucze�, warstwa górna, dodatek za ka�dy dalszy 1·cm grubo�ci /k=5/    /D-04.04.02/ 288,00 5 m2

5 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej  /CPV-grupa 452/
15 Odbudowa chodników z kostki brukowej betonowej, grubo�� 8·cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem

spoin piaskiem, kostka szara     /D-05.03.23/ 222,00 m2
16 Odbudowa chodników z kostki brukowej betonowej, grubo�� 8·cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem

spoin piaskiem, kostka kolorowa    /D-05.03.23/ 26,00 m2
17 Odbudowa kraw��ników wraz z wykonaniem ław , betonowe wystaj�ce 15x30·cm, ława betonowa z oporem, 

podsypka cementowo-piaskowa      /D-08.01.01/ 174,50 m
18 Odbudowa kraw��ników wraz z wykonaniem ław, betonowe obni�one na wjazdach 15x30·cm, ława betonowa, 

podsypka cementowo-piaskowa      /D-08.01.01/ 26,00 m
19 Ławy pod obrze�a, betonowa zwykła      /D-08.01.03/

150*0,1*0,15 = 2,250000
2,25 2,25 m3

20 Obrze�a betonowe, 30x8·cm    /D-08.01.03/
39+29+28+49+5 = 150,000000

150,0 150,0 m

6 Uzupelnienie muru oporowego i roboty towarzysz�ce  /CPV-grupa 452/
21 Uzupełnienie �cian oporowych  z kamienia, �ciany grubo�ci do 50·cm układane na zaprawie cementowej, z 

kamienia łamanego, podnoszenie lub opuszczanie materiału do 1,5·m    /D-10.01.01/
55,0*0,30 = 16,500000

16,50 16,50 m3
22 Uzupełnienie pocz�tkowego odcinka muru oporowego z kamienia, �ciany grubo�ci do 50·cm z bloków kamiennych 

betonem B20 zbrojonym w ilo�ci 125 kg/m3 betonu,zakotwionym w istniej�cym murze-analogia ze zmiana 
materiału    /D-10.01.01/ 2,0 m3

23 Fundamenty betonowe pod barierki, obj�to�� do 0.5·m3 4,0 m3
24 R�czne czyszczenie murów koryta wykonanych z kamienia-analogia 37,5 m
25 Oznakowanie pionowe /znak B-20 wraz z monta�em i słupkiem/ 1 kpl
26 Oznakowanie poziome jezdni farb� chlorokauczukow� , malowanie r�czne 4,0 m2
27 Barierka zabezpieczaj�ca typu olszty�skiego moduł 1500 mm 37,5 m
28 Odwodnienie liniowe ze spadkiem wewn�trznym wg projektu /kompletne/ 17,0 m
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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-01.02.01/ ha 0,003
2 Kalkulacja indywidualna

Organizacja ruchu na czas budowy /projekt,wprowadzenie i utrzymanie na czas budowy/ 
  /D-01.00.00/ kpl 1

2 Rozbiórka elementów dróg i ulic  /CPV-grupa 451/
3 KNNR 6/805/2

Rozebranie nawierzchni i chodników z płyt betonowych 50*50     /D-01.02.04/ m2 262,80
4 KNNR 6/806/4

Rozebranie kraw��ników  betonowych wraz z podbudow�    /D-01.02.04/ m 185,0
5 KNR 231/810/5

Rozebranie nawierzchni, z betonu, grubo�� nawierzchni 12·cm    /D-01.02.04/ m2 14,5
6 KNNR 6/806/8

Rozebranie obrze�a trawnikowego    /D-01.02.04/ m 139,0
7 KNNR 6/801/2

Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubo�� 15·cm, mechanicznie    /D-01.02.04/ m2 277,3
8 Kalkulacja indywidualna

Ci�cie  asfaltu pił� mechaniczn� na gł�boko�� 10 cm    /D-01.02.04/ m 36,6
9 Kalkulacja indywidualna

Transport materiałów z rozbiórki i dostarczenie w miejsce wskazane przez Inwestora 
/ok.1km/    /D-01.02.04/ m3 98,03

3 Roboty ziemne  /CPV-grupa 451/
10 KNNR 1/202/6

Roboty ziemne wykonywane koparkami , z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległo�� do 1·km, kategoria  gruntu III-IV    /D-04.01.01/ m3 90,66

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 wraz z opłata za 
składowanie /k=9/    /D-04.01.01/ m3 9 90,66

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

Profilowanie i zag�szczanie podło�a pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, 
wykonywane r�cznie, kategoria gruntu II-IV     /D-04.01.01/ m2 288,00

13 KNNR 6/113/6
Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zag�szczeniu 15·cm     
/D-04.04.02/ m2 288,00

14 KNR 231/114/8
Podbudowy z kruszyw, tłucze�, warstwa górna, dodatek za ka�dy dalszy 1·cm grubo�ci 
/k=5/    /D-04.04.02/ m2 5 288,00

5 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej  /CPV-grupa 452/
15 KNNR 6/502/3 (1)

Odbudowa chodników z kostki brukowej betonowej, grubo�� 8·cm, podsypka 
cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara     /D-05.03.23/ m2 222,00

16 KNNR 6/502/3 (2)
Odbudowa chodników z kostki brukowej betonowej, grubo�� 8·cm, podsypka 
cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa    /D-05.03.23/ m2 26,00

17 KNNR 6/403/3
Odbudowa kraw��ników wraz z wykonaniem ław , betonowe wystaj�ce 15x30·cm, ława 
betonowa z oporem, podsypka cementowo-piaskowa      /D-08.01.01/ m 174,50

18 KNNR 6/403/3
Odbudowa kraw��ników wraz z wykonaniem ław, betonowe obni�one na wjazdach 
15x30·cm, ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa      /D-08.01.01/ m 26,00

19 KNR 231/402/3
Ławy pod obrze�a, betonowa zwykła      /D-08.01.03/ m3 2,25

20 KNNR 6/404/4
Obrze�a betonowe, 30x8·cm    /D-08.01.03/ m 150,0

6 Uzupelnienie muru oporowego i roboty towarzysz�ce  /CPV-grupa 452/
21 KNR 211/415/3 (1)

Uzupełnienie �cian oporowych  z kamienia, �ciany grubo�ci do 50·cm układane na 
zaprawie cementowej, z kamienia łamanego, podnoszenie lub opuszczanie materiału do
1,5·m    /D-10.01.01/ m3 16,50

22 KNR 211/415/3 (1)
Uzupełnienie pocz�tkowego odcinka muru oporowego z kamienia, �ciany grubo�ci do 
50·cm z bloków kamiennych betonem B20 zbrojonym w ilo�ci 125 kg/m3 
betonu,zakotwionym w istniej�cym murze-analogia ze zmiana materiału    /D-10.01.01/ m3 2,0

23 KNR 202/203/1 (1)
Fundamenty betonowe pod barierki, obj�to�� do 0.5·m3 m3 4,0

24 KNR 4052/201/14
R�czne czyszczenie murów koryta wykonanych z kamienia-analogia m 37,5

25 Kalkulacja indywidualna
Oznakowanie pionowe /znak B-20 wraz z monta�em i słupkiem/ kpl 1

26 KNNR 6/705/1
Oznakowanie poziome jezdni farb� chlorokauczukow� , malowanie r�czne m2 4,0
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Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa

podstawy nakładów

Jedn. Krot. Ilo�� Warto��

jednostkowa

Warto��

netto

27 Kalkulacja indywidualna
Barierka zabezpieczaj�ca typu olszty�skiego moduł 1500 mm m 37,5

28 Kalkulacja indywidualna
Odwodnienie liniowe ze spadkiem wewn�trznym wg projektu /kompletne/ m 17,0


