
    

 
 

PRZEDMIAR ROBÓT 
 
 

Nazwa obiektu   
lub robót budowlanych: Odbudowa zniszczonej nawierzchni asfaltowej 
 ul. Lipowej w Szczyrku w km 0+000 do 0+513      

 
 
 

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 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, grubo�� nawierzchni 3·cm z odwiezieniem �cinki na 

odległo�� do 3 km /materiał z rozbiórki własno�ci� Inwestora/  /SST001/ 1 207,0 m2
2 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, dodatek za ka�dy dalszy 1·cm /k=2/  /SST001/ 1 207,0 2 m2
3 Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno z odwiezieniem �cinki na plac składowania na odległo�� do

3 km, gł�boko�� frezowania 2 cm  /materiał z rozbiórki własno�ci� Inwestora/  /SST002/ 295,0 m2

2 ROBOTY ZIEMNE  /CPV grupa 451/
4 Roboty ziemne /korytowanie/wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami na miejsce składowania i 

opłata za składowanie urobku  /SST003/
1207,0*0,35 = 422,450000

422,45 422,45 m3
5 Profilowanie i zag�szczanie podło�a pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria 

gruntu II-VI /SST003/ 1 207,0 m2

3 PODBUDOWA   /CPV grupa 452/
6 Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zag�szczeniu 20·cm  /SST004/ 1 207,0 m2
7 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zag�szczeniu 15·cm  /SST004/ 1 207,0 m2

4 NAWIERZCHNIA  /CPV grupa 452/
8 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z bitumu  /SST005/ 295,0 m2
9 Skropienie nawierzchni emulsj� asfaltow�  /SST005/ 1 502,0 m2
10 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wi���ca), mieszanka asfaltowa, grubo�� po 

zag�szczeniu 5·cm, masa grysowa, z dowozem masy na miejsce wbudowania  /SST005/ 1 207,0 m2
11 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa �cieralna), mieszanka asfaltowa, grubo�� po 

zag�szczeniu 4·cm, masa grysowa   z dowozem masy na miejsce wbudowania/SST005/ 1 502,0 m2
12 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za ka�dy dalszy 1·cm grubo�ci 

warstwy z dowozem masy na miejsce wbudowania  /SST005/ 1 502,0 m2

5 ELEMENTY ULIC , ROBOTY TOWARZYSZ�CE  /CPV grupa 452/
13 Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych, Fi·70·mm  /D-07.02.01/ 7 szt
14 Znaki pionowe  /D-07.02.01/ 7 szt
15 Regulacja pionowa studzienek dla urz�dze� podziemnych, zawory wodoci�gowe i gazowe 3 szt
16 Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, r�czne, kategoria gruntu IV 54,0 m2
17 Humusowanie i obsianie skarp, przy grubo�ci warstwy humusu 5·cm 54,0 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 KNR 231/803/1

Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, grubo�� nawierzchni 3·cm z
odwiezieniem �cinki na odległo�� do 3 km /materiał z rozbiórki własno�ci� Inwestora/  
/SST001/ m2 1 207,0

2 KNR 231/803/2
Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, dodatek za ka�dy dalszy 
1·cm /k=2/  /SST001/ m2 2 1 207,0

3 CJ 11/2006/2
Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno z odwiezieniem �cinki na plac 
składowania na odległo�� do 3 km, gł�boko�� frezowania 2 cm  /materiał z rozbiórki 
własno�ci� Inwestora/  /SST002/ m2 295,0

2 ROBOTY ZIEMNE  /CPV grupa 451/
4 Kalkulacja indywidualna

Roboty ziemne /korytowanie/wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami 
na miejsce składowania i opłata za składowanie urobku  /SST003/ m3 422,45

5 KNNR 6/103/3 (1)
Profilowanie i zag�szczanie podło�a pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane
mechanicznie, kategoria gruntu II-VI /SST003/ m2 1 207,0

3 PODBUDOWA   /CPV grupa 452/
6 KNNR 6/112/1

Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zag�szczeniu 20·cm  /SST004/ m2 1 207,0
7 KNNR 6/113/6

Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zag�szczeniu 15·cm  /SST004/ m2 1 207,0

4 NAWIERZCHNIA  /CPV grupa 452/
8 KNNR 6/1005/6

Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z bitumu  /SST005/ m2 295,0
9 KNNR 6/1005/7

Skropienie nawierzchni emulsj� asfaltow�  /SST005/ m2 1 502,0
10 KNNR 6/308/2 (2)

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wi���ca), mieszanka 
asfaltowa, grubo�� po zag�szczeniu 5·cm, masa grysowa, z dowozem masy na miejsce 
wbudowania  /SST005/ m2 1 207,0

11 KNNR 6/309/2 (2)
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa �cieralna), mieszanka 
asfaltowa, grubo�� po zag�szczeniu 4·cm, masa grysowa   z dowozem masy na miejsce 
wbudowania/SST005/ m2 1 502,0

12 KNR 231/310/6
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za 
ka�dy dalszy 1·cm grubo�ci warstwy z dowozem masy na miejsce wbudowania  
/SST005/ m2 1 502,0

5 ELEMENTY ULIC , ROBOTY TOWARZYSZ�CE  /CPV grupa 452/
13 KNNR 6/702/1 (2)

Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych, Fi·70·mm  /D-07.02.01/ szt 7
14 Kalkulacja indywidualna

Znaki pionowe  /D-07.02.01/ szt 7
15 KNR 231/1406/4

Regulacja pionowa studzienek dla urz�dze� podziemnych, zawory wodoci�gowe i 
gazowe szt 3

16 KNR 201/505/2
Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, r�czne, kategoria gruntu IV m2 54,0

17 KNR 201/510/1
Humusowanie i obsianie skarp, przy grubo�ci warstwy humusu 5·cm m2 54,0


