
     
   

 
PRZEDMIAR ROBÓT  

 
 

Nazwa obiektu   
lub robót budowlanych: Usuwanie szkód powodziowych na drogach  

w Szczyrku  
 ULICA STROMA  
 
 
 
 
Nazwa i adres  
zamawiającego: Gmina Szczyrk    

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, wrzesień 2011 r.      
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Wyliczenie ilo�ci robót

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

1 Remont nawierzchni  korpusu i poboczy w ul.Stromej /grupa CPV 452 /
1 Mechaniczne �cinanie drzew z karczowaniem pni, �rednice drzew 66-75·cm  /SST001/ 2 szt
2 Wyr�b lub karczowanie drzew, zagajników, krzaków wywiezienie dłu�ycy, karpiny i gał�zi wywiezienie karpiny i 

gał�zi na odległo�� do 2 km z załad. na przyczepy skrzyniowe (poz 28) /SST001/ 10,0 m3
3 Wyr�b lub karczowanie drzew, zagajników, krzaków r�czne karczowanie pni i korzeni. odkopanie pni odrabanie, 

odniesienie do 30m, zasypanie dołu. drzewo o płytkim zakorzenieniu i grub. 31-40 cm (poz 13) /SST001/ 4 szt
4 Usuni�cie i spalenie pozostało�ci po karczowaniu, dr�gowina, karcze, gał�zie i resztki z drzew (bez wzgl�du na 
�rednic�) /SST001/ 12,0 mp

5 Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubo�� 4·cm, mechanicznie /SST003/ 155,0 m2
6 Rozebranie nawierzchni, tłucze� grubo�� 15·cm, mechanicznie /SST003/ 115,0 m2
7 Rzebranie przepustów z rur �elbetowych Fi 80 cm /SST003/ 7,0 m
8 Rozebranie przepustów rurowych, �cianki czołowe i ławy z kamienia łamanego /SST003/ 12,0 m3
9 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsi�biernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi

na odległo�� do 1 km, kategoria  gruntu III-IV /SST004/ 320,00 m3
10 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsi�biernymi z transportem urobku samochodami 

samowyładowczymi na odległo�� do 1 km, kategoria  gruntu III-IV - �ci�cie pobocza /SST004/ 74,00 m3
11 Czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp gr. NAMUŁU 10 cm /SST001/ 20,0 m
12 Czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp dodatek za ka�de dalsze 10 cm namułu /krotno��=3/ 

/SST001/ 20,0 3,00 m
13 Oczyszczenie rowów; zanieczyszczenie warstw� grubo�ci powy�ej 10·cm /SST001/ 111,0 m
14 Nakłady uzupełniaj�ce do tablic za ka�dy dalszy rozpocz�ty 1 km odległo�ci transportu ponad 1 km 

samochodami samowyładowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria  gruntu I-IV,/K=4/ /SST004/
320,0+74,0-100,0 = 294,000000

294,00 294,00 4,00 m3
15 Zasypanie wykopów po wykonaniu murków i �cianek czołowych,gr. kat. III-IV /SST004/ 100,00 m3
16 Podbudowy z kruszyw, tłucze�, grubo�� warstwy po zag�szczeniu 15·cm - pod przepusty drogowe /SST005/

; 10*1,5 = 15,000000
15,00 15,00 1 m2

17 Podbudowy z kruszyw, tłucze�, grubo�� warstwy po zag�szczeniu 15·cm - skrzy�owanie przy posesji nr 16 
/SST005/
; 100 = 100,000000

100,00 100,00 m2
18 Podbudowy betonowe, bez dylatacji, grubo�� warstwy po zag�szczeniu 12·cm  - pod przepust drogowy /SST007/

; 15 = 15,000000
15,00 15,00 m2

19 Obsypka ruroci�gu kruszywem dowiezionym, piasek /SST004/ 8,00 m3
20 Kanały z rur typu PVC ł�czone na wcisk, Fi·500·mm SN-8 /SST004/ 2,5 m
21 Kanały z rur typu PVC ł�czone na wcisk, Fi·800·mm SN-8-analogia /SST004/ 8,5 m
22 Rury z betonu �wirowego typu "WIPRO" uszczelniane uszczelk� gumow�, Fi·1200·mm /SST004/ 7,5 m
23 Por�cze na przyczółkach  /SST010/ 18,0 m
24 �ciany murków �elb.czołowych i murów z betonu C16/20 /SST007/

; 10,0+2,0*1,5*0,3*2 = 11,800000
11,80 11,80 m3

25 �ciany i dno studni �elbetowej przed przepustem fi 800, beton C16/20 /SST007/ 3,50 m3
26 Zbrojenie konstrukcji betonowych murków i studni /SST007A/

; 15,3*60 = 918,000000
918 918 kg

27 Korytka �elebtowe o szeroko�ci 1,1m i gł�boko�ci 0,6m - wydłu�enie umocnienia koryta potoku /analogia/ 
/SST004/ 5,0 m

28 Scinanie poboczy  wykonane mechanicznie, grubo�� �cinania 10·cm /SST001/ 86,00 m2
29 Koryta wykonywane na poszerzeniach, na jezdniach, grunt kategorii·II-IV, gł�boko�� 10·cm, pobocza /SST004/ 86,00 m2
30 Podbudowy z kruszyw łamanych , po zag�szczeniu 15·cm, pobocza /SST005/ 86,00 m2
31 Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni z podwójnym rozsypaniem grysów /SST008/ 86,00 m2
32 Podwójna belka drewniana kieruj�ca wod� fi 160 mm [2x7m, 2x5m, 2x5m, 2x7m] /SST004/

; 0,08*0,08*3,14*24,0*2 = 0,964608
0,96 0,96 m3

33 Odwiezienie gruntu z korytowania poszerzenia poboczy jezdni na odl.1 km /SST004/
; 66,0*0,1 = 6,600000

6,60 6,60 m3
34 J.w. lecz dopłata za dalsze 4 km odwiezienia gruntu /K=4/ /SST004/ 6,60 4,00 m3
35 Ławy pod kraw��niki i odwodnienia , B-20 /SST007/

; 0,05*81,0+0,5*0,1*143,0 = 11,200000
11,20 11,20 m3

36 Kraw��niki betonowe bez ław, wystaj�ce 15x30·cm, podsypka cementowo-piaskowa /SST007/ 81,0 m
37 Warstwa profilowa z masy asfaltowej,�rednia grubo�� 3 cm /SST008/

725,0*0,075 = 54,375000
54,38 54,38 t

38 Skropienie nawierzchni asfaltem /K=2/ /SST008/
; 725 = 725,000000

725,00 725,00 2,00 m2
39 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa �cieralna o grubo�ci 3·cm 

/SST008/ 725,00 m2
40 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za ka�dy dalszy 1·cm grubo�ci

warstwy/K=2/ /SST008/ 725,00 2,00 m2
41 Bariery ochronne U-14a /SST010/ 14,0 m
42 Rozebranie pasów nawierzchni z płyt a�urowych o wym. 0.6*0.8 m  /SST003/
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Opis pozycji, wyliczenie ilo�ci robót Ilo�� Krot. Jedn.

;pow.pasów z płyt a�urowych = 0,000000
136 = 136,000000

136,00 136,00 m2
43 Nawierzchnie z płyt wielootworowych, odbudowanie koryta /SST006/

; 479 = 479,000000
479,00 479,00 m2

44 Podbudowa z kruszyw łamanych warstwa górna grubo�� warstwy 5·cm /SST005/
479 = 479,000000

479,00 479,00 1 m2
45 Podbudowa z kruszyw łamanych warstwa górna dodatek  za ka�dy 1·cm ró�nicy grubo�ci /K=5/ /SST005/ 479,00 5 m2
46 Nawierzchnie z płyt wielootworowych,odbudowanie podsypki piaskowo-cementowej /SST006/

479 = 479,000000
479,00 479,00 m2

47 Nawierzchnie z płyt wielootworowych, budowa nawierzchni z płyt a�urowych o powierzchni o wym.0.6*0.8 m, 
nawierzchnie i skarpy  /SST006/
jezdnie  + skarpy 319+64 = 383,000000
trzecia płyta na samej górze 96 = 96,000000

479,00 479,00 m2
48 Kołkowanie płyt a�urowych na skarpach i poboczu /SST009/

71 = 71,000000
154 = 154,000000

225,00 225,00 m2
49 Rozebranie �cieków z elementów betonowych, podsypka piaskowa, elementy betonowe 20·cm /SST003/

; 133,0+10,0 = 143,000000
143,0 143,0 m

50 �cieki z elementów betonowych, podsypka piaskowa, prefabrykat o grubo�ci 15·cm, �ciek D8 /SST004/
; 133,00+10,0 = 143,000000

143,0 143,0 m
51 Ławy pod odwodnienia stalowe z ceownika NP 160,B-25 /SST004/

; 0,2*27 = 5,400000
5,40 5,40 m3

52 Analogia ze zmian� elementów odwodnienia na ceownik NP 160 z w�sami stalowymi /SST004/
; 27 = 27,000000

27,0 27,0 m
53 Wykonanie palisady, słupki Fi·12-14·cm, gł�boko�� wbicia 1.50·m, grunt kategorii IV /SST001/ 3,0 m
54 Wykonanie palisady, słupki Fi·12-14·cm, gł�boko�� wbicia 1.50·m, grunt kategorii IV, transport technologiczny 

/SST001/ 3,0 m

2 Zapora rumoszowa /grupa CPV 452/
55 Odbudowa zapory rumoszowej drewnianej /SST001/ 1 kpl.
56 Umocnienie dna i skarp zbiorników terenowych, płyty drogowe wielootworowe , płyty drogowe 3mx1,5m - analogia

/SST009/ 13,50 m2
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Przedmiar robót

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa

podstawy nakładów

Jedn. Krot. Ilo�� Warto��

jednostkowa

Warto��

netto

1 Remont nawierzchni  korpusu i poboczy w ul.Stromej /grupa CPV 452 /
1 KNNR 1/101/7

Mechaniczne �cinanie drzew z karczowaniem pni, �rednice drzew 66-75·cm  /SST001/ szt 2
2 KNBK 2/101/28

Wyr�b lub karczowanie drzew, zagajników, krzaków wywiezienie dłu�ycy, karpiny i 
gał�zi wywiezienie karpiny i gał�zi na odległo�� do 2 km z załad. na przyczepy 
skrzyniowe (poz 28) /SST001/ m3 10,0

3 KNBK 2/101/13
Wyr�b lub karczowanie drzew, zagajników, krzaków r�czne karczowanie pni i korzeni. 
odkopanie pni odrabanie, odniesienie do 30m, zasypanie dołu. drzewo o płytkim 
zakorzenieniu i grub. 31-40 cm (poz 13) /SST001/ szt 4

4 KNNR 1/110/1
Usuni�cie i spalenie pozostało�ci po karczowaniu, dr�gowina, karcze, gał�zie i resztki z
drzew (bez wzgl�du na �rednic�) /SST001/ mp 12,0

5 KNNR 6/802/4
Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubo�� 4·cm, mechanicznie 
/SST003/ m2 155,0

6 KNNR 6/802/2
Rozebranie nawierzchni, tłucze� grubo�� 15·cm, mechanicznie /SST003/ m2 115,0

7 KNKRB 6/604/8
Rzebranie przepustów z rur �elbetowych Fi 80 cm /SST003/ m 7,0

8 KNR 231/816/5
Rozebranie przepustów rurowych, �cianki czołowe i ławy z kamienia łamanego 
/SST003/ m3 12,0

9 KNNR 1/201/6
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsi�biernymi z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi na odległo�� do 1 km, kategoria  gruntu III-IV 
/SST004/ m3 320,00

10 KNNR 1/201/6
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsi�biernymi z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi na odległo�� do 1 km, kategoria  gruntu III-IV - 
�ci�cie pobocza /SST004/ m3 74,00

11 KNKRB 6/1302/1
Czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp gr. NAMUŁU 10 cm /SST001/ m 20,0

12 KNKRB 6/1302/2
Czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp dodatek za ka�de dalsze 10 cm 
namułu /krotno��=3/ /SST001/ m 3,00 20,0

13 KNP 16/230/1 (2)
Oczyszczenie rowów; zanieczyszczenie warstw� grubo�ci powy�ej 10·cm /SST001/ m 111,0

14 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, drogi o nawierzchni utwardzonej, 
kategoria  gruntu I-IV,/K=4/ /SST004/ m3 4,00 294,00

15 KNNR 1/214/2 (1)
Zasypanie wykopów po wykonaniu murków i �cianek czołowych,gr. kat. III-IV /SST004/ m3 100,00

16 KNR 231/114/5
Podbudowy z kruszyw, tłucze�, grubo�� warstwy po zag�szczeniu 15·cm - pod 
przepusty drogowe /SST005/ m2 1 15,00

17 KNR 231/114/5
Podbudowy z kruszyw, tłucze�, grubo�� warstwy po zag�szczeniu 15·cm - 
skrzy�owanie przy posesji nr 16 /SST005/ m2 100,00

18 KNR 231/109/3
Podbudowy betonowe, bez dylatacji, grubo�� warstwy po zag�szczeniu 12·cm  - pod 
przepust drogowy /SST007/ m2 15,00

19 KNR 228/501/9 (1)
Obsypka ruroci�gu kruszywem dowiezionym, piasek /SST004/ m3 8,00

20 KNNR 4/1308/7
Kanały z rur typu PVC ł�czone na wcisk, Fi·500·mm SN-8 /SST004/ m 2,5

21 KNNR 4/1308/7
Kanały z rur typu PVC ł�czone na wcisk, Fi·800·mm SN-8-analogia /SST004/ m 8,5

22 KNR 218/511/9 (1)
Rury z betonu �wirowego typu "WIPRO" uszczelniane uszczelk� gumow�, Fi·1200·mm
/SST004/ m 7,5

23 KNNR 6/701/3
Por�cze na przyczółkach  /SST010/ m 18,0

24 KNNR 10/201/4
�ciany murków �elb.czołowych i murów z betonu C16/20 /SST007/ m3 11,80

25 KNNR 10/201/4
�ciany i dno studni �elbetowej przed przepustem fi 800, beton C16/20 /SST007/ m3 3,50

26 KNNRS 10/205/2
Zbrojenie konstrukcji betonowych murków i studni /SST007A/ kg 918

27 KNNR 6/606/2
Korytka �elebtowe o szeroko�ci 1,1m i gł�boko�ci 0,6m - wydłu�enie umocnienia 
koryta potoku /analogia/ /SST004/ m 5,0
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Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa

podstawy nakładów

Jedn. Krot. Ilo�� Warto��

jednostkowa

Warto��

netto

28 KNNR 6/1301/5
Scinanie poboczy  wykonane mechanicznie, grubo�� �cinania 10·cm /SST001/ m2 86,00

29 KNR 231/102/1
Koryta wykonywane na poszerzeniach, na jezdniach, grunt kategorii·II-IV, gł�boko��
10·cm, pobocza /SST004/ m2 86,00

30 KNNR 6/113/6
Podbudowy z kruszyw łamanych , po zag�szczeniu 15·cm, pobocza /SST005/ m2 86,00

31 KNNR 6/1003/3 (2)
Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni z podwójnym rozsypaniem grysów /SST008/ m2 86,00

32 KNNR 10/301/8
Podwójna belka drewniana kieruj�ca wod� fi 160 mm [2x7m, 2x5m, 2x5m, 2x7m] 
/SST004/ m3 0,96

33 KNNR 1/205/4 (1)
Odwiezienie gruntu z korytowania poszerzenia poboczy jezdni na odl.1 km /SST004/ m3 6,60

34 KNNR 1/208/2 (1)
J.w. lecz dopłata za dalsze 4 km odwiezienia gruntu /K=4/ /SST004/ m3 4,00 6,60

35 KNR 231/402/4
Ławy pod kraw��niki i odwodnienia , B-20 /SST007/ m3 11,20

36 KNNR 6/401/3
Kraw��niki betonowe bez ław, wystaj�ce 15x30·cm, podsypka cementowo-piaskowa 
/SST007/ m 81,0

37 Kalkulacja indywidualna
Warstwa profilowa z masy asfaltowej,�rednia grubo�� 3 cm /SST008/ t 54,38

38 KNNR 6/1005/7
Skropienie nawierzchni asfaltem /K=2/ /SST008/ m2 2,00 725,00

39 KNR 231/310/5
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa 
�cieralna o grubo�ci 3·cm /SST008/ m2 725,00

40 KNR 231/310/6
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za 
ka�dy dalszy 1·cm grubo�ci warstwy/K=2/ /SST008/ m2 2,00 725,00

41 KNNR 6/703/1
Bariery ochronne U-14a /SST010/ m 14,0

42 KNR 225/407/5
Rozebranie pasów nawierzchni z płyt a�urowych o wym. 0.6*0.8 m  /SST003/ m2 136,00

43 KNR 225/407/1
Nawierzchnie z płyt wielootworowych, odbudowanie koryta /SST006/ m2 479,00

44 KNR 223/104/3
Podbudowa z kruszyw łamanych warstwa górna grubo�� warstwy 5·cm /SST005/ m2 1 479,00

45 KNR 223/104/4
Podbudowa z kruszyw łamanych warstwa górna dodatek  za ka�dy 1·cm ró�nicy 
grubo�ci /K=5/ /SST005/ m2 5 479,00

46 KNR 225/407/2
Nawierzchnie z płyt wielootworowych,odbudowanie podsypki piaskowo-cementowej 
/SST006/ m2 479,00

47 KNR 225/407/3
Nawierzchnie z płyt wielootworowych, budowa nawierzchni z płyt a�urowych o 
powierzchni o wym.0.6*0.8 m, nawierzchnie i skarpy  /SST006/ m2 479,00

48 Kalkulacja indywidualna
Kołkowanie płyt a�urowych na skarpach i poboczu /SST009/ m2 225,00

49 KNNR 6/807/3
Rozebranie �cieków z elementów betonowych, podsypka piaskowa, elementy 
betonowe 20·cm /SST003/ m 143,0

50 KNNR 6/606/1
�cieki z elementów betonowych, podsypka piaskowa, prefabrykat o grubo�ci 15·cm, 
�ciek D8 /SST004/ m 143,0

51 KNR 231/402/3
Ławy pod odwodnienia stalowe z ceownika NP 160,B-25 /SST004/ m3 5,40

52 KNNR 6/606/1
Analogia ze zmian� elementów odwodnienia na ceownik NP 160 z w�sami stalowymi 
/SST004/ m 27,0

53 KSNR 10/513/11 (1)
Wykonanie palisady, słupki Fi·12-14·cm, gł�boko�� wbicia 1.50·m, grunt kategorii IV 
/SST001/ m 3,0

54 KSNR 10/513/11 (2)
Wykonanie palisady, słupki Fi·12-14·cm, gł�boko�� wbicia 1.50·m, grunt kategorii IV, 
transport technologiczny /SST001/ m 3,0

2 Zapora rumoszowa /grupa CPV 452/
55 Kalkulacja indywidualna

Odbudowa zapory rumoszowej drewnianej /SST001/ kpl. 1
56 KNR 202/1901/5

Umocnienie dna i skarp zbiorników terenowych, płyty drogowe wielootworowe , płyty 
drogowe 3mx1,5m - analogia /SST009/ m2 13,50


