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Przedmiar robót

Remont skarp dróg: ulicy Deptak nad Żylic ą i ulicy Spacerowa, wymiana uszkodzonych płyt, remo nt 
umocnie ń betonowych skarp, wycinka drzew i krzewów  w m. Szc zyrk, gm. Szczyrk, pow. bielski, woj. 
śląskie.

Zamawiający: Urząd Miejski w Szczyrku 
ul. Beskidzka 4, 43-370 Szczyrk
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Remont skarp dróg: ulicy Deptak nad Żylicą i ulicy
 Spacerowa, wymiana uszkodzonych płyt, remont

umocnień betonowych skarp, w...

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilo ści robót Ilosć Krot. Jedn.

1 Odcinek  w km 13+800 - 12+420
1.1 Przygotowanie terenu pod budow ę/ kod CPV 45100000-8/
1.1.1 KNNRW 10/2508/3

Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rowów, koron i skarp nasypów, porost rzadki, twardy 7 200 m2
1.1.2 KNR 1501/115/2

Wygrabianie wykoszonych porostów oraz usuwanie kożucha roślin pływających i porostów roślin korzeniących się, 
Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2,0·m 7 200 m2

1.1.3 KNNRS 1/102/3
Mechaniczne karczowanie, zagajniki rzadkie (od 10-30 % powierzchni) 0,24 ha

1.1.4 KNNR 1/107/2
Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport karpiny na odległość do 2·km 49,9854 mp

1.2 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów bud owlanych, roboty ziemne / kod CPV 45110000-1/
1.2.1 KNR 221/202/6

Ręczne przekopanie gleby w gruncie kategorii III, na skarpach o nachyleniu do 1:2, grunt zadarniony - oczyszczenie z 
namułu skarp dróg gminnych 7 200 m2

1.2.2 KNR 1312/211/5
Załadunek ręczny odspojonego gruntu z odwozem samochodami samowyładowczymi do 1 km, grunt kategorii III-IV 720 m3

1.2.3 KNR 401/108/6
Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1·km, grunt kategorii III 720 m3

1.2.4 KNR 401/108/8
Wywóz samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1·km 720 m3

1.2.5 KNR 201/202/1
Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1·km, koparka 
0,40·m3, grunt kategorii I-II-wykop pod płyty 36,73 m3

1.2.6 KNR 201/202/1
Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1·km, koparka 
0,40·m3, mechaniczne oczyszczenie skarp 1 400 m3

1.2.7 KNR 401/108/8
Wywóz samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1·km 1 436,73 m3

1.3 Budowa obiektów in żynierii wodnej/ kod CPV 45240000-1/ remont murków opo rowych
1.3.1 KNR 25/101/1

Mycie konstrukcji wodą z detergentem pod ciśnieniem, konstrukcje pełnościenne 2 530 m2
1.3.2 KNR 1501/201/5

Rozbiórka konstrukcji betonowych, rozbiórka mechaniczna, grubość konstrukcji do 20·cm 75,90 m3
1.3.3 KNR 211/208/8

Budowle żelbetowe o objętości 10,01-200,0·m3: ściany, mury, przyczółki, filary, stopnie, jazy itp. 75,90 m3
1.3.4 KNR 1501/204/1 (1)

Rozbiórka bruków z prefabrykatów betonowych, bruk z płyt sześciokątnych o grubości 15·cm, wypełnienie spoin żwirem 367,29 m2
1.3.5 KNR 404/1101/1

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (na odległość 1·km) ciągnikiem kołowym z 
przyczepą 131 m3

1.3.6 KNNR 10/403/1 (2)
Wykonanie podsypek, grubości 5·cm, pospółka - podsypka pod kratę gr 10 cm 367,29 2 m2

1.3.7 KNNR 10/407/1 (1)
Wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi typu "Krata", 90x60x10·cm, nakłady podstawowe 216 m2

1.3.8 KNNR 10/407/2 (1)
Wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi typu "Krata", 123x82x25·cm, nakłady podstawowe 151,29 m2


