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Temat:  “Przebudowa uszkodzonego korpusu drogi, odwodnienia, 
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Wyliczenie ilo�ci robót

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

1 Przebudowa odcinka drogi 0+733m do 0+921m
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE /CPV grupa 451/
1 Mechaniczne karczowanie krzewów  z odwiezieniem i utylizacj� /SST001/

81/10000 = 0,008100
0,008 0,008 ha

2 Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej , gł�boko�� frezowania 3 cm  /SST001A/ 1 120,0 m2
3 Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej, gł�boko�� frezowania 5 cm  /SST001A/ 53,0 m2
4 Rozebranie �cieków z elementów betonowych  /SST001/ 150,0 m
5 Rozebranie istniej�cych przykanalików wraz  z robotami ziemnymi  /SST001/ 31,0 m
6 Transport materiałów z rozbiórki na miejsce składowania i opłata za składowanie  /SST001/

31,0*1,0*0,8 = 24,800000
150*0,6*0,4 = 36,000000

60,8 60,8 m3
7 Transport materiałów z rozbiórki  /destrukt asfaltowy/ i dostarczenie w miejsce wskazane przez Inwestora /do 3,0 

km/  /SST001/
1120*0,03 = 33,600000
53*0,05 = 2,650000

36,3 36,3 m3
8 Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami na miejsce składowania i opłata za 

składowanie urobku  /SST003/ 216,0 m3

1.2 NAWIERZCHNIA  /CPV grupa 452/
9 Skropienie nawierzchni emulsj� asfaltow�  /SST006/ 1 173,0 m2
10 Wyrównanie istniej�cej podbudowy mieszank� mineralno-bitumiczn�  AC08-�rednia grubo�� 3 cm  /SST006/

1072,0*3*0,025 = 80,400000
80,4 80,4 t

11 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa �cieralna), mieszanka asfaltowa AC11S, grubo�� po 
zag�szczeniu 4·cm, masa grysowa SST006/ 1 173,0 m2

12 J.w.lecz dodatek za ka�dy dalszy 1·cm grubo�ci warstwy  /SST006/ 1 173,0 m2
13 Uzupełnienie szczeliny w osi jezdni-analogia /SST006/ 35,0 m
14 Wyrównanie istniej�cej podbudowy mieszank� mineralno-bitumiczn� AC08-�rednia grubo�� 3 cm  /SST006/

53,0*3*0,025 = 3,975000
4,0 4,0 t

15 Wzmacnianie podło�a gruntowego  geowłókninami, na gruntach o niskiej no�no�ci, sposobem r�cznym, 
geowłóknina  /SST004/

53,0*1,1 = 58,300000
58,3 58,3 m2

16 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wi���ca) AC16W, grubo�� po zag�szczeniu 6·cm, 
masa grysowa  /SST006/ 53,0 m2

17 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wi���ca) AC16W grub.6 cm /przy wpustach 
deszczowych/  /SST006/ 48,0 m2

1.3 ELEMENTY ULIC  /CPV grupa 452/
18 Kraw��niki wraz z wykonaniem ław, betonowe na płask 20x30·cm, ława betonowa z oporem,beton C16/20 , 

podsypka cementowo-piaskowa-analogia /SST009/ 56,0 m
19 Ławy betonowe pod odwodnienia z elementów betonowych /SST007/

(176,0+5,5)*0,15*0,6 = 16,335000
16,34 16,34 m3

20 �cieki trójk�tny z elementów betonowych, podsypka cementowo-piaskowa /SST007/ 176,0 m
21 �cieki z elementów betonowych typu mulda, podsypka cementowo-piaskowa /SST007/ 5,5 m
22 Profilowanie i zag�szczanie podło�a pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane r�cznie, kategoria 

gruntu II-IV  /SST002/ 32,6 m2
23 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zag�szczeniu 15·cm  /SST005/ 32,6 m2
24 Podbudowy z kruszyw, tłucze�, warstwa górna, dodatek za ka�dy dalszy 1·cm grubo�ci /k=10/  /SST005/

5,5*0,4*3 = 6,600000
6,6 6,6 10 m2

25 Nawierzchnie z płyt wielootworowych , o powierzchni do 1,0·m2 z zakotwieniem płyt  /SST006/ 32,6 m2
26 Drena� fi 160 mm wraz z obsypk� i geowłóknina /drena� francuski/  /SST016/

176,0+5,5 = 181,500000
181,5 181,5 m

27 Monta� barier energochłonnych SP 09/2 , słupki na fundamentach betonowych  /SST009/ 12,0 m
28 Wykonanie wodospustu /odwodnienia poprzecznego/wg projektu  /SST008/ 6,0 m

1.4 ROBOTY TOWARZYSZ�CE   /CPV  grupa 452/
29 Studzienki �ciekowe uliczne i podwórzowe, Fi·500·mm, z osadnikiem bez syfonu  /SST012/ 3 szt
30 Podsypka piaskowa grub.10 cm oraz obsypka i zasypka ruroci�gu piaskiem grub.20 cm ponad wierzch rury  

/SST012/
podsypka i obsypka 28,0*0,9*0,5 = 12,600000

-3,14*0,2*0,2*0,25*28,0 = -0,879200
11,72 11,72 m3

31 Profilowanie i zag�szczanie podło�a pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane r�cznie, kategoria 
gruntu II-IV  /SST002/ 48,0 m2

32 Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zag�szczeniu 20·cm  /SST005/
2,0*24,0 = 48,000000

48,0 48,0 m2
33 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zag�szczeniu 15·cm  /SST005/ 48,0 m2
34 Podbudowy z kruszyw, tłucze�, warstwa górna, dodatek za ka�dy dalszy 1·cm grubo�ci /k=10/  /SST005/ 48,0 10 m2
35 Kanały z rur typu PVC-U kl.S ł�czone na wcisk, Fi·200·mm  /SST014/  /SST012/ 28,0 m
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36 Próba szczelno�ci kanałów rurowych, kanał Dn·200·mm  /SST012/ 28,0 m
37 Wykonanie narzutu kamiennego na dnie cieku z bloków kamiennych o �rednicy do 600 mm -analogia  /SST008/

15,0*0,5 = 7,500000
7,5 7,5 m3

38 Wykonanie �cieku z kamienia na zaprawie cementowej-analogia  /SST008/
3*5,0*1,6*0,4 = 9,600000

9,6 9,6 m3
39 Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, r�czne, kategoria gruntu IV  /SST008/ 66,0 m2
40 Humusowanie i obsianie skarp, humus grubo�ci 5·cm  /SST008/ 66,0 m2

2 Przebudowa odcinka drogi 1+120m do 1+331m
2.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE /CPV grupa 451/
41 Mechaniczne karczowanie krzewów  z odwiezieniem i utylizacj� /SST001/

120*1,1/10000 = 0,013200
0,013 0,013 ha

42 Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej , gł�boko�� frezowania 3 cm  /SST001A/ 1 275,0 m2
43 Transport materiałów z rozbiórki  /destrukt asfaltowy/ i dostarczenie w miejsce wskazane przez Inwestora /do 3,0 

km/  /SST001/
1275*0,03 = 38,250000

38,3 38,3 m3
44 Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami na miejsce składowania i opłata za 

składowanie urobku  /SST003/ 152,0 m3

2.2 NAWIERZCHNIA  /CPV grupa 452/
45 Skropienie nawierzchni emulsj� asfaltow�  /SST006/ 1 275,0 m2
46 Wyrównanie istniej�cej podbudowy mieszank� mineralno-bitumiczn� AC08-�rednia grubo�� 3 cm  /SST006/

1275,0*3*0,025 = 95,625000
95,6 95,6 t

47 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wi���ca), mieszanka asfaltowa AC16W, grubo�� po 
zag�szczeniu 5·cm, masa grysowa 1 275,0 m2

48 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa �cieralna), mieszanka asfaltowa AC11S, grubo�� po 
zag�szczeniu 4·cm, masa grysowa   /SST006/ 1 275,0 m2

49 J.w.lecz dodatek za ka�dy dalszy 1·cm grubo�ci warstwy  /SST006/ 1 275,0 m2

2.3 ELEMENTY ULIC  /CPV grupa 452/
50 Profilowanie i zag�szczanie podło�a pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane r�cznie, kategoria 

gruntu II-IV  /SST002/
0,6*153,0 = 91,800000
0,4*90,0 = 36,000000
3*0,4*58,0 = 69,600000
98,0 = 98,000000
12,0 = 12,000000

307,4 307,4 m2
51 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zag�szczeniu 15·cm  /SST005/ 307,4 m2
52 Podbudowy z kruszyw, tłucze�, warstwa górna, dodatek za ka�dy dalszy 1·cm grubo�ci /k=10/  /SST005/

98,0 = 98,000000
12,0 = 12,000000

110,0 110,0 10 m2
53 Nawierzchnie z płyt wielootworowych , o powierzchni do 1,0·m2 z zakotwieniem płyt  /SST006/ 307,4 m2
54 Monta� barier energochłonnych SP 09/2 , słupki na fundamentach betonowych  /SST011/ 32,0 m

2.4 ROBOTY TOWARZYSZ�CE   /CPV  grupa 452/
55 Wykonanie narzutu kamiennego na dnie cieku z bloków kamiennych o �rednicy do 600 mm -analogia  /SST008/

30,0*0,5 = 15,000000
15,0 15,0 m3

56 Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, r�czne, kategoria gruntu IV  /SST008/ 233,0 m2
57 Humusowanie i obsianie skarp, humus grubo�ci 5·cm  /SST008/ 233,0 m2
58 Regulacja pionowa studzienek dla urz�dze� podziemnych, włazy kanałowe  /SST013/ 2 szt
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Przedmiar obót

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa
podstawy nakładów

Jedn. Krot. Ilo�� Warto��
jednostkowa

Warto��
netto

1 Przebudowa odcinka drogi 0+733m do 0+921m
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE /CPV grupa 451/
1 KNNR 1/102/1

Mechaniczne karczowanie krzewów  z odwiezieniem i utylizacj� /SST001/ ha 0,008
2 CJ 11/2005/3

Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej , gł�boko�� frezowania 3 cm  /SST001A/ m2 1 120,0
3 CJ 11/2005/5

Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej, gł�boko�� frezowania 5 cm  /SST001A/ m2 53,0
4 KNNR 6/807/5

Rozebranie �cieków z elementów betonowych  /SST001/ m 150,0
5 Kalkulacja indywidualna

Rozebranie istniej�cych przykanalików wraz  z robotami ziemnymi  /SST001/ m 31,0
6 Kalkulacja indywidualna

Transport materiałów z rozbiórki na miejsce składowania i opłata za składowanie  
/SST001/ m3 60,8

7 Kalkulacja indywidualna
Transport materiałów z rozbiórki  /destrukt asfaltowy/ i dostarczenie w miejsce wskazane 
przez Inwestora /do 3,0 km/  /SST001/ m3 36,3

8 Kalkulacja indywidualna
Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami na miejsce 
składowania i opłata za składowanie urobku  /SST003/ m3 216,0

1.2 NAWIERZCHNIA  /CPV grupa 452/
9 KNNR 6/1005/7

Skropienie nawierzchni emulsj� asfaltow�  /SST006/ m2 1 173,0
10 KNNR 6/108/2 (1)

Wyrównanie istniej�cej podbudowy mieszank� mineralno-bitumiczn�  AC08-�rednia 
grubo�� 3 cm  /SST006/ t 80,4

11 KNNR 6/309/2 (2)
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa �cieralna), mieszanka 
asfaltowa AC11S, grubo�� po zag�szczeniu 4·cm, masa grysowa SST006/ m2 1 173,0

12 KNR 231/310/6
J.w.lecz dodatek za ka�dy dalszy 1·cm grubo�ci warstwy  /SST006/ m2 1 173,0

13 KNNR 6/312/4
Uzupełnienie szczeliny w osi jezdni-analogia /SST006/ m 35,0

14 KNNR 6/108/2 (1)
Wyrównanie istniej�cej podbudowy mieszank� mineralno-bitumiczn� AC08-�rednia 
grubo�� 3 cm  /SST006/ t 4,0

15 KNR 911/101/4 (2)
Wzmacnianie podło�a gruntowego  geowłókninami, na gruntach o niskiej no�no�ci, 
sposobem r�cznym, geowłóknina  /SST004/ m2 58,3

16 KNNR 6/308/3 (2)
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wi���ca) AC16W, grubo��
po zag�szczeniu 6·cm, masa grysowa  /SST006/ m2 53,0

17 KNNR 6/308/3 (2)
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wi���ca) AC16W grub.6 
cm /przy wpustach deszczowych/  /SST006/ m2 48,0

1.3 ELEMENTY ULIC  /CPV grupa 452/
18 KNNR 6/403/3

Kraw��niki wraz z wykonaniem ław, betonowe na płask 20x30·cm, ława betonowa z 
oporem,beton C16/20 , podsypka cementowo-piaskowa-analogia /SST009/ m 56,0

19 KNR 231/402/3
Ławy betonowe pod odwodnienia z elementów betonowych /SST007/ m3 16,34

20 KNNR 6/606/4
�cieki trójk�tny z elementów betonowych, podsypka cementowo-piaskowa /SST007/ m 176,0

21 KNNR 6/606/4
�cieki z elementów betonowych typu mulda, podsypka cementowo-piaskowa /SST007/ m 5,5

22 KNNR 6/103/1
Profilowanie i zag�szczanie podło�a pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, 
wykonywane r�cznie, kategoria gruntu II-IV  /SST002/ m2 32,6

23 KNNR 6/113/6
Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zag�szczeniu 15·cm  /SST005/ m2 32,6

24 KNR 231/114/8
Podbudowy z kruszyw, tłucze�, warstwa górna, dodatek za ka�dy dalszy 1·cm grubo�ci 
/k=10/  /SST005/ m2 10 6,6

25 KNR 225/407/3
Nawierzchnie z płyt wielootworowych , o powierzchni do 1,0·m2 z zakotwieniem płyt  
/SST006/ m2 32,6

26 Kalkulacja indywidualna
Drena� fi 160 mm wraz z obsypk� i geowłóknina /drena� francuski/  /SST016/ m 181,5

27 Kalkulacja indywidualna
Monta� barier energochłonnych SP 09/2 , słupki na fundamentach betonowych  
/SST009/ m 12,0
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Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa
podstawy nakładów

Jedn. Krot. Ilo�� Warto��
jednostkowa

Warto��
netto

28 Kalkulacja indywidualna
Wykonanie wodospustu /odwodnienia poprzecznego/wg projektu  /SST008/ m 6,0

1.4 ROBOTY TOWARZYSZ�CE   /CPV  grupa 452/
29 KNNR 4/1424/2

Studzienki �ciekowe uliczne i podwórzowe, Fi·500·mm, z osadnikiem bez syfonu  
/SST012/ szt 3

30 KNNR 11/501/5 (1)
Podsypka piaskowa grub.10 cm oraz obsypka i zasypka ruroci�gu piaskiem grub.20 cm 
ponad wierzch rury  /SST012/ m3 11,72

31 KNNR 6/103/1
Profilowanie i zag�szczanie podło�a pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, 
wykonywane r�cznie, kategoria gruntu II-IV  /SST002/ m2 48,0

32 KNNR 6/112/1
Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zag�szczeniu 20·cm  /SST005/ m2 48,0

33 KNNR 6/113/6
Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zag�szczeniu 15·cm  /SST005/ m2 48,0

34 KNR 231/114/8
Podbudowy z kruszyw, tłucze�, warstwa górna, dodatek za ka�dy dalszy 1·cm grubo�ci 
/k=10/  /SST005/ m2 10 48,0

35 KNNR 4/1308/3
Kanały z rur typu PVC-U kl.S ł�czone na wcisk, Fi·200·mm  /SST014/  /SST012/ m 28,0

36 KNR 218/804/2 (1)
Próba szczelno�ci kanałów rurowych, kanał Dn·200·mm  /SST012/ m 28,0

37 KNR 211/401/9
Wykonanie narzutu kamiennego na dnie cieku z bloków kamiennych o �rednicy do 600 
mm -analogia  /SST008/ m3 7,5

38 KNR 211/416/3 (2)
Wykonanie �cieku z kamienia na zaprawie cementowej-analogia  /SST008/ m3 9,6

39 KNR 201/505/2
Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, r�czne, kategoria gruntu IV  /SST008/ m2 66,0

40 KNNR 1/507/1
Humusowanie i obsianie skarp, humus grubo�ci 5·cm  /SST008/ m2 66,0

2 Przebudowa odcinka drogi 1+120m do 1+331m
2.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE /CPV grupa 451/
41 KNNR 1/102/1

Mechaniczne karczowanie krzewów  z odwiezieniem i utylizacj� /SST001/ ha 0,013
42 CJ 11/2005/3

Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej , gł�boko�� frezowania 3 cm  
/SST001A/ m2 1 275,0

43 Kalkulacja indywidualna
Transport materiałów z rozbiórki  /destrukt asfaltowy/ i dostarczenie w miejsce 
wskazane przez Inwestora /do 3,0 km/  /SST001/ m3 38,3

44 Kalkulacja indywidualna
Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami na miejsce 
składowania i opłata za składowanie urobku  /SST003/ m3 152,0

2.2 NAWIERZCHNIA  /CPV grupa 452/
45 KNNR 6/1005/7

Skropienie nawierzchni emulsj� asfaltow�  /SST006/ m2 1 275,0
46 KNNR 6/108/2 (1)

Wyrównanie istniej�cej podbudowy mieszank� mineralno-bitumiczn� AC08-�rednia 
grubo�� 3 cm  /SST006/ t 95,6

47 KNNR 6/308/2 (1)
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wi���ca), mieszanka 
asfaltowa AC16W, grubo�� po zag�szczeniu 5·cm, masa grysowa m2 1 275,0

48 KNNR 6/309/2 (2)
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa �cieralna), mieszanka 
asfaltowa AC11S, grubo�� po zag�szczeniu 4·cm, masa grysowa   /SST006/ m2 1 275,0

49 KNR 231/310/6
J.w.lecz dodatek za ka�dy dalszy 1·cm grubo�ci warstwy  /SST006/ m2 1 275,0

2.3 ELEMENTY ULIC  /CPV grupa 452/
50 KNNR 6/103/1

Profilowanie i zag�szczanie podło�a pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, 
wykonywane r�cznie, kategoria gruntu II-IV  /SST002/ m2 307,4

51 KNNR 6/113/6
Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zag�szczeniu 15·cm  /SST005/ m2 307,4

52 KNR 231/114/8
Podbudowy z kruszyw, tłucze�, warstwa górna, dodatek za ka�dy dalszy 1·cm grubo�ci 
/k=10/  /SST005/ m2 10 110,0

53 KNR 225/407/3
Nawierzchnie z płyt wielootworowych , o powierzchni do 1,0·m2 z zakotwieniem płyt  
/SST006/ m2 307,4

54 Kalkulacja indywidualna
Monta� barier energochłonnych SP 09/2 , słupki na fundamentach betonowych  
/SST011/ m 32,0

2.4 ROBOTY TOWARZYSZ�CE   /CPV  grupa 452/
55 KNR 211/401/9

Wykonanie narzutu kamiennego na dnie cieku z bloków kamiennych o �rednicy do 600 
mm -analogia  /SST008/ m3 15,0
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Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa
podstawy nakładów

Jedn. Krot. Ilo�� Warto��
jednostkowa

Warto��
netto

56 KNR 201/505/2
Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, r�czne, kategoria gruntu IV  /SST008/ m2 233,0

57 KNNR 1/507/1
Humusowanie i obsianie skarp, humus grubo�ci 5·cm  /SST008/ m2 233,0

58 KNR 231/1406/3
Regulacja pionowa studzienek dla urz�dze� podziemnych, włazy kanałowe  /SST013/ szt 2


