
    

 
 

PRZEDMIAR ROBÓT 
 
 

Nazwa obiektu   
lub robót budowlanych: Odbudowa uszkodzonego korpusu drogi, 

odwodnienia ul. Jodłowej w Szczyrku w km 0+205 
do 0+275 wraz z odbudową przepustu w ciągu tej 
drogi w km 0+205 

      
 
 
 

Nazwa i adres  
zamawiającego: Urząd Miejski w Szczyrku   
      ul. Beskidzka 4          

43-370 Szczyrk            
 
 
 

 
 
 
Kod CPV:     45233142-6 

(Roboty w zakresie naprawy dróg) 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
      
 
 
 
 
 
Bielsko  - Biała, maj 2013 r.   
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Wyliczenie ilo�ci robót

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

1 Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe /CPV grupa 451/
1 Mechaniczne karczowanie krzewów   /SST001/

21/10000 = 0,002100
0,002 0,002 ha

2 R�czne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubo�� warstwy do 15·cm, z przerzutem, humus z darni�    
/SST001/ 35,0 m2

2 Rozbiórka elementów dróg i ulic /CPV-grupa 451/
3 Rozebranie nawierzchnie z płyt �elbetowych pełnych    /SST001/ 225,0 m2
4 Rozebranie przepustów  rurowych wraz  z podbudow� -analogia w roboci�nie i sprz�cie /współczynnik=0,5/    /SST001/ 11,5 m
5 Transport materiałów z rozbiórki i dostarczenie w miejsce wskazane przez Inwestora /ok.3km/    /SST001/

225,0*0,15 = 33,750000
11,5*0,4*0,4 = 1,840000

35,59 35,59 m3

3 Roboty ziemne  /CPV grupa 451/
6 Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem na miejsce składowania i opłat� za składowanie urobku  

/SST002/
210,0*0,20 = 42,000000

42,00 42,00 m3
7 Profilowanie i zag�szczanie podło�a pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria 

gruntu II-VI /SST003/ 210,0 m2

4 Podbudowa   /CPV grupa 452/
8 Podbudowy z kruszyw łamanych,po zag�szczeniu 25·cm  /SST003/ 210,0 m2

5 Nawierzchnia z płyt a�urowych  /CPV-grupa 452/
9 Nawierzchnie z płyt wielootworowych, wykonanie podsypki stabilizacyjnej  /SST006/ 210,0 m2
10 Nawierzchnie z płyt wielootworowych, budowa nawierzchni z płyt a�urowych o powierzchni do 1,0·m2 z zakotwieniem 

płyt  /SST006/ 210,0 m2

6 Przepust i roboty towarzysz�ce  /CPV-grupa 452/
11 Wykonanie budowli siatkowo-kamiennych, kosze z siatki stalowej ocynkowanej-analogia  /SST007/

2,0*0,5*0,75*4 = 3,000000
2,0*0,5*0,75*3 = 2,250000
8,0*0,5*0,75*3*2 = 18,000000

23,25 23,25 m3
12 Wykonanie narzutu kamiennego na dnie cieku z bloków kamiennych o �rednicy do 600 mm -analogia  /SST004/

27,0*0,6 = 16,200000
16,20 16,20 m3

13 Odtworzenie  przepustu rurowego �rednicy 1200 mm z rur �elbetowych, z ław� betonow�, 2 �ciankami czołowymi 
�elbetowymi,zasypk� tłuczniem  /SST008/ 12,0 m

14 Monta� barier energochłonnych SP 09/4 , słupki na fundamentach betonowych  /SST009/ 20,0 m
15 Przełó�enie wjazdu z kostki brukowej betonowej /kostka z odzysku/ 5,6 m2
16 Rozebranie nawierzchni z płyt pełnych o powierzchni do 3,0·m2  /SST001/ 60,0 m2
17 Ponowne uło�enie płyt �elbetowych pełnych /płyty z odzysku/  /SST006/ 60,0 m2
18 Ławy pod scieki betonowe  /SST010/

40,0*0,2*0,6 = 4,800000
4,80 4,80 m3

19 �cieki z elementów betonowych, podsypka cementowo-piaskowa, prefabrykat o grubo�ci 20·cm  /SST010/ 40,0 m
20 Regulacja pionowa studzienek dla urz�dze� podziemnych, włazy kanałowe 2 szt
21 Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych /D-07.02.01/ 1 szt
22 Znaki pionowe  /znak B-18/   /D-07.02.01/ 1 szt
23 Humusowanie i obsianie skarp, humus grubo�ci 5·cm  /SST005/ 44,0 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 i rozbiorkowe /CPV grupa 451/
1 KNNR 1/102/1

Mechaniczne karczowanie krzewów   /SST001/ ha 0,002
2 KNR 201/125/2

R�czne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubo�� warstwy do 15·cm, z 
przerzutem, humus z darni�    /SST001/ m2 35,0

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

Rozebranie nawierzchnie z płyt �elbetowych pełnych    /SST001/ m2 225,0
4 KNNR 6/605/8

Rozebranie przepustów  rurowych wraz  z podbudow� -analogia w roboci�nie i sprz�cie 
/współczynnik=0,5/    /SST001/ m 11,5

5 Kalkulacja indywidualna
Transport materiałów z rozbiórki i dostarczenie w miejsce wskazane przez Inwestora /ok.3km/ 
  /SST001/ m3 35,59

3 Roboty ziemne  /CPV grupa 451/
6 Kalkulacja indywidualna

Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem na miejsce składowania i opłat� za 
składowanie urobku  /SST002/ m3 42,00

7 KNNR 6/103/3 (1)
Profilowanie i zag�szczanie podło�a pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane 
mechanicznie, kategoria gruntu II-VI /SST003/ m2 210,0

4 Podbudowa   /CPV grupa 452/
8 KNNR 6/113/3

Podbudowy z kruszyw łamanych,po zag�szczeniu 25·cm  /SST003/ m2 210,0

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

Nawierzchnie z płyt wielootworowych, wykonanie podsypki stabilizacyjnej  /SST006/ m2 210,0
10 KNR 225/407/3

Nawierzchnie z płyt wielootworowych, budowa nawierzchni z płyt a�urowych o powierzchni 
do 1,0·m2 z zakotwieniem płyt  /SST006/ m2 210,0

6 Przepust i roboty towarzysz�ce  /CPV-grupa 452/
11 KNNR 10/408/1 (1)

Wykonanie budowli siatkowo-kamiennych, kosze z siatki stalowej ocynkowanej-analogia  
/SST007/ m3 23,25

12 KNR 211/401/9
Wykonanie narzutu kamiennego na dnie cieku z bloków kamiennych o �rednicy do 600 mm 
-analogia  /SST004/ m3 16,20

13 Kalkulacja indywidualna
Odtworzenie  przepustu rurowego �rednicy 1200 mm z rur �elbetowych, z ław� betonow�, 2 
�ciankami czołowymi �elbetowymi,zasypk� tłuczniem  /SST008/ m 12,0

14 Kalkulacja indywidualna
Monta� barier energochłonnych SP 09/4 , słupki na fundamentach betonowych  /SST009/ m 20,0

15 KNNR 6/502/3 (1)
Przełó�enie wjazdu z kostki brukowej betonowej /kostka z odzysku/ m2 5,6

16 KNR 225/408/5
Rozebranie nawierzchni z płyt pełnych o powierzchni do 3,0·m2  /SST001/ m2 60,0

17 KNR 225/408/3
Ponowne uło�enie płyt �elbetowych pełnych /płyty z odzysku/  /SST006/ m2 60,0

18 KNR 231/402/3
Ławy pod scieki betonowe  /SST010/ m3 4,80

19 KNNR 6/606/4
�cieki z elementów betonowych, podsypka cementowo-piaskowa, prefabrykat o grubo�ci 
20·cm  /SST010/ m 40,0

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

21 KNNR 6/702/1 (2)
Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych /D-07.02.01/ szt 1

22 Kalkulacja indywidualna
Znaki pionowe  /znak B-18/   /D-07.02.01/ szt 1

23 KNNR 1/507/1
Humusowanie i obsianie skarp, humus grubo�ci 5·cm  /SST005/ m2 44,0


