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kolei; wyrównywanie terenu
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
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45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45232450-1 Roboty budowlane w zakresie budowy upustów
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45232452-5 Roboty odwadniające
45233223-8 Wymiana nawierzchni drogowej
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
45233124-4 Drogi dojazdowe
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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

 
 
                            Opracowanie obejmuje przedmiar robót na 
                            PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 678025 S W MIEJSCOWOŚCIACH PRZYSTAJŃ I BAGNA.
 
 
                            Opracowanie obejmuje przebudowę drogi  gminnej w zakresie:
                            - robót ziemnych, 
                            - wzmocnienie istniejącego podłoża poprzez warstwę wyrównawczą z kruszywa kamiennego 
                            - wykonanie pełnej konstrukcji  z ekostabilizacją z mieszanki popiołowo – żużlowo – cementowej 
                              na dwóch zatokach , 
                            - nawierzchni asfaltobetonowej w dwóch warstwach,
                            - poboczy i zjazdów utwardzonych kruszywem kamiennym,
                            - robót towarzyszących ( rowy, przepusty pod zjazdami z murkami czołowymi, umocnienia z płyt
                              ażurowych ),
                            - zagospodarowanie przyległego terenu
                              oraz włączenie drogi gminnej do drogi wojewódzkiej poprzez skrzyżowanie zwykłe - pełna konstrukcja.
                            
                            
                            Realizacja przebudowy drogi gminnej z zatokami o nawierzchni asfaltobetonowej i poboczami utwardzonymi,
                            przyczyni się do poprawy funkcjonalności drogi, polepszenia parametrów  technicznych drogi,  jak i też do 
                            poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.
             
 
                            W liniach rozgraniczających obejmujących przedmiotową inwestycję, przewiduje się drogę  :
                            od km 0 + 000,00 do km 1 + 350,00 o szer. 3,5 m  z  dwoma mijankami, całkowita szer. jezdni 
                            w obrębie mijanki ma być 5,0 mb,
                            Całkowita długość drogi  L =  1350,00 mb   
                            Szerokości jezdni dostosowana została do istniejącej jezdni asfaltobetonowej.
 
                  Podstawowe parametry rozwiązania drogowego :
           1.    Ścinanie i karczowanie zagajników i krzaków w  istniejących rowach przydrożnych -  spalenie na miejscu .                  
           2.    Wytyczenie punktów głównych trasy drogi gminnej według stanu istniejącego po uprzednim wyznaczeniu pasa
                  drogowego.
           3.    Rozbiórka istniejącej nawierzchni asfaltowej poprzez frezowanie gr. ok. 6 cm z transportem destruktu
bitumicznego na odl. 10 km - według wskazań przez inwestora.
           4.    Wykonanie koryta w rejonie włączenia do drogi woj. o gł. 60 cm, dla  zatok gł. 60 cm, natomiast 
                  dla zjazdów 15 cm  z transportem zbędnego urobku ziemnego na odległość 5 km.
           5.    Wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne.
           6.    Skrzyżowanie zwykłe z drogą wojewódzką ( licząc od krawędzi jezdni drogi woj. do końca łuków kołowych 
                  R = 6,00 mb i R = 8,00 mb. 
                  konstrukcja dla obciążenia ruchem KR-5  na długości 20,00 mb:
                  - warstwa ścieralna – beton asfaltowy AC11 S  gr. 6 cm - na bazie asfaltu modyfikowanego PMB 45/80 - 55
                    według wymagań WT - 2 z 2010,
                  - warstwa wiążąca – beton asfaltowy AC16 W  gr. 8 cm - na bazie PMB 25/55 - 60, według wymagań WT - 2 z 2010,
                  - podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22 P asfalt wielorodz. 35/50  gr. 14 cm, według 
                    wymagań WT - 2 z 2010,
                  - skropienia międzywarstwowe emulsja biumiczną,
                  - podbudowa pomocnicza z tłucznia kamiennego łamanego o frakcji 0/31,5 mm  - górna warstwa, stabilizowana 
                    mechanicznie gr. 5 cm,
                  - podbudowa pomocnicza z tłucznia kamiennego łamanego o frakcji 31,5/63 mm  - dolna warstwa, stabilizowana 
                    mechanicznie  gr. 15 cm,
                  - warstwa odsączająca  z piasku gr. 12 cm. 
            7.   Linię łączenia warstwy ścieralnej ( na połączeniu dróg ) wykonać w linni prostej przy zastosowaniu taśmy 
                  bitumicznej szer. 5 cm na krawędzi łączonych jezdni.
            8.   Zastosować geokompozyt na połączeniu starej konstrukcji nawierzchni z nową na szer. 1,00 mb po uprzednim 
                  skropieniu emulsją asfaltową.
            9.   Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne.
          10.   Wykonanie na na zatokach pełnej podbudowy tj.
                  -   warstwy z piasku gr. 12 cm, 
                  -   ekostabilizacji z mieszanki popiołowo – żużlowo – cementowej  1,5 – 2,5 MPa  gr. 15 cm,
                  -   podbudowy  z kruszywa kamiennego łamanego o frakcji 0/63mm  gr. 15 cm, 
                  -   górnej warstwy podbudowy z kruszywa  kamiennego o frakcji 0/31,5 mm gr. 10 cm .
          11.   Wykonanie na całym odcinku drogi podbudowy z kruszywa kamiennego o gr. 15 cm jako warstwy wzmacniajacej
                   i wyrównawczej  po sfrezowaniu nawierzchni asfaltobetonowej na  istn. podbudowie z kamienia wapiennego .
          12.   Skropienie podbudowy tłuczniowej emulsją asfaltową szybko – rozpadową w ilościach zgodnych z Polska 
                  Normą tj. 0,8 kg/m2. 
          13.   Warstwa wiążąca – beton asfaltowy AC 16 W  gr. 4 cm  na bazie asfaltu 50/70 według WT- 2 z 2010- dla KR - 3. 
          14.   Skropienie warstwy asfaltowej emulsją asfaltową szybko – rozpadową w ilościach zgodnych z Polska Normą 
                  tj. 0,5 kg/m2.
          15.   Warstwa ścieralna  - beton asfaltowy AC11 S  gr. 4 cm na bazie asfaltu  modyfikowanego PMB 45/80 - 55
                  według WT - 2 z 2010  dla KR - 3.
          16.   Na całej długości drogi krawędź jezdni zeskosować i zabezpieczyć asfaltem D – 70 na szer. 10 cm.
          17.   Odwodnienie powierzchniowe zaprojektowano spadkami poprzecznymi na przyległy teren do istniejących rowów 
                  przydrożnych i spadkami podłużnymi. 
          18.   Wykonanie sączków poprzecznych o szerokości 30 - 40 cm i głębokości do 40 cm z materiału przepuszczalnego 
                  ( tłuczeń, żwir, pospółka ) – przekopane przez pobocze z wylotem w skarpę rowu ze strony na który jest spadek
                  jezdni co 50,00 mb na całym odcinku drogi
          19.   Wyloty sączków wypełnić grubym materiałem kamiennym, aby zapobiec zarastaniu ich trawą jak i też ułatwić
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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

                  odnalezienie w razie czyszczenia .
          20.   Wykonanie mijanek o wymiarach: długość 25,0 mb, szer. 1,50 m, całkowita szerokość jezdni w obrębie mijanki 
                  5,0 m,  skosy wjazdowy i wyjazdowy 1:1 ( 1,50 m * 1,50 m), przepusty fi 400 mm  L = 2*30,0 mb.                 
          21.   Pobocza 2*1,00 m – z kruszywa kamiennego o frakcji 0/31,5 mm gr. 15 cm - od km 0 + 000,00 do km 1 + 350,00.
          22.   Zjazdy na posesje, pola i drogi polne utwardzone kruszywem kamiennym o frakcji 0/31,5 mm o gr. 15 cm na
                  głębokości 3,00 m .
          23.   Wierzch utwardzenia poboczy i zjazdów zaklinować i zamiałować tak, aby materiał nie był w stanie luźnym (dobrze 
                  zagęścić).
          24.   Pobocza między utwardzonym poboczem, a skarpą terenu uzupełnić ziemią i zagęścić.
          25.   Plantowanie i ukształtowanie przyległego terenu wzdłuż drogi, przyległy teren obsiać trawą. 
          26.   Regulacja istniejącego uzbrojenia: zasuwy i włazy.
          27.   Wykonanie przepustów fi 400/11,7 mm na zjazdach wraz z murkami czołowymi i z zabezpieczeniem wlotów
                  i wylotów płytami ażurowymi gr. 6 cm  - 1 wylot 1,44 m2 - otwory wypełnione humusem.     
          28.   Odtworzenie rowów przydrożnych wraz z wyprofilowaniem dna i skarp na długości projektowanej przebudowy 
                  drogi w celu prawidłowego odwodnienia oraz z zachowaniem ostrożności na istniejące uzbrojenie podziemne
                  i nadziemne. 
                  Rowy o głębokości 0,40 do 1,00 , dno 0,40 m, skarpy o nachyleniu 1:1 i 1:1,5. 
          29.   Zagospodarowanie terenu przyległego z rowami poprzez plantowanie  i obsianie trawą.
   
 
 
             Założenia :
                 
         Grunt kat  II i III . Roboty ziemne wykonane : ręcznie i mechanicznie przy użyciu koparek podsiębiernych o poj. łyżki 
         0,25 - 0,4 - 0,6 m3 z transportem urobku samochodami wywrotkami o ładowności 5 - 10 ton na odległość 5 km .
         Profilowanie i zagęszczanie  podłoża mechanicznie. Plantowanie terenu  ręcznie.  Wykonać przekopy kontrolne - ręcznie. 
         Plantowanie terenu i obsianie trawą. Wywóz destruktu bitumicznego na odległość 10 km we wskazane miejsce 
         przez inwestora.
 
           
         
         Podstawa wyceny:     KNR 2 - 01,  KNR 2 - 31,  AT-03,   KNR 4 - 04,  KNR 4 - 01,  KNNR - 1,  KNNR - 6, 
                                            KNNR - W  10,  KNNR - W 2 - 25,  KNR 5 - 10,  KNR AT - 04.  KNR - 2 - 25,  KNR - 2 - 18         
                                                     
         Niniejszy przedmiar robót  został sporządzony w oparciu o:
         -  uzgodnienia z Gminą Przystajń
         -  przedmiar robót wykonany przez p. Tomasz Banaśkiewicz,
         -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. Dz.U. nr 202 z 2004  poz. 2072
 
         Założenia wyjściowe :
                           -  podstawy do wyliczenia nakładów rzeczowych kosztorysu:
                              KNNR,  KNR,  kalkulacja własna.
                           -  specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
                           -  uproszczona dokumentacja budowlana
                           -  uzgodnienia z inwestorem.
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Przystajń i Bagna prz 2015.PRD KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
PRZEBUDOWA  DROGI  GMINNEJ NR 678025 S W MIEJSCOWO ŚCIACH PRZYSTAJŃ I BAGNA.

1 D01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE : pomiarowe, rozbió rkowe,  CPV 45111
1

d.1
KNNR 1
0111-01
D.01.01.01.

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie
równinnym.

km

1.35 km 1.35
RAZEM 1.35

2
d.1

Analiza
własna
D.01.01.01.

Inwentaryzacja powykonawcza robót drogowych. m

1350.00 m 1350.00
RAZEM 1350.00

3
d.1

KNR AT-03
0101-02
D.01.02.04.

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm m

16.00 m 16.00
RAZEM 16.00

4
d.1

KNNR 6
0801-02 ana-
logia
D.01.02.04.

Rozebranie podbudowy z kruszywa - frezu gr. 15 cm mechanicznie m2

4.0*3.0+4.0*3.0+20.0*3.5+0.2146*5.0*5.0*2 m2 104.73
RAZEM 104.73

5
d.1

KNR 2-31
0816-04
D.01.02.04.

Rozebranie przepustów rurowych - ścianki czołowe i ławy betonowe m3

5.54+10.0*0.065 m3 6.19
RAZEM 6.19

6
d.1

KNR 2-31
0816-01
D.01.02.04.

Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 30 cm m

7.00 m 7.00
RAZEM 7.00

7
d.1

KNR 2-31
0816-01
D.01.02.04.

Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 40 cm m

71.00 m 71.00
RAZEM 71.00

8
d.1

KNR 2-31
0816-02
D.01.02.04.

Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 50 cm m

22.00 m 22.00
RAZEM 22.00

9
d.1

KNR-W 2-25
0408-05
D.01.02.04.

Nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych (o pow.do 3 m2) - rozebranie m2

1.5*5.0+2.5*2.0+1.5*1.0+8.0*3.0 m2 38.00
RAZEM 38.00

10
d.1

KNNR 6
0803-08
Analogia
D.01.02.04.

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej cementowo-piaskowej m2

4.0*7.0 m2 28.00
RAZEM 28.00

11
d.1

KNNR 6
0806-02
D.01.02.04.

Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m

10.00 m 10.00
RAZEM 10.00

12
d.1

KNNR 1
0102-04
D.01.02.04.

Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć gęstych powyżej 60% powierz-
chni.

ha

(400.0*2.0+300.0*1.0)/10000 ha 0.11
RAZEM 0.11

13
d.1

KNNR 1
0110-01
D.01.02.04.

Usunięcie i spalenie pozostałości po karczunku - drągowina, karcze, gałęzie i
resztki

mp.

4.00 mp. 4.00
RAZEM 4.00

14
d.1

KNR 4-04
1103-01
D.01.02.04.

Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą
przez 3 samochody samowyładowcze

m3

104.0*0.15+6.19+3.14*0.17*0.17*7.0+3.14*0.22*0.22*71.00+3.14*0.27*0.27*
22.0

m3 38.25
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RAZEM 38.25

15
d.1

KNR 4-04
1103-04
D.01.02.04.

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km ( docelowo 5 km )

m3

38.25 m3 38.25
RAZEM 38.25

16
d.1

KNR 4-04
1103-05
D.01.02.04.

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samoch.samowył.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km ( + 4 km )
Krotność = 4

m3

38.25 m3 38.25
RAZEM 38.25

17
d.1

Kalkulacja
własna
D.01.02.04.

Utylizacja materiałów pozyskanych w trakcie prowadzenia robót, a nie podlega-
jących ponownemu wbudowaniu.

m3

38.25 m3 38.25
RAZEM 38.25

2 D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE  -  CPV 45111   - roboty ziemne.
18

d.2
KNNR 1
0202-08
D.02.01.01.

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w
gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. ( docelowo 5 km
)

m3

(87.45*0.5+118.78*0.60)*0.90 m3 103.49
RAZEM 103.49

19
d.2

KNNR 1
0208-02
D.02.01.01.

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładow-
czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) ( + 4 km )
Krotność = 4

m3

103.49 m3 103.49
RAZEM 103.49

20
d.2

KNR 2-01
0311-02
D.02.03.01.

Roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem ziemi w nasyp (kat.gr.III) m3

114.99*0.10 m3 11.50
RAZEM 11.50

21
d.2

KNR 2-01
0236-03
D.02.03.01.

Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III m3

11.50 m3 11.50
RAZEM 11.50

22
d.2

KNNR 1
0503-05
D.06.01.01

Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruntach kat.I-III m2

1350.0*3.0*2*0.50 m2 4050.00
RAZEM 4050.00

23
d.2

KNNR 1
0501-01
D.06.01.01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III m2

8100.00*0.50 m2 4050.00
RAZEM 4050.00

24
d.2

KNNR 1
0507-03
D.06.01.01

Obsianie skarp w ziemi urodzajnej. m2

8100.00 m2 8100.00
RAZEM 8100.00

25
d.2

KNR 2-01
0701-02
D.01.03.02.

Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 0.6 m i szer.dna do 0.4 w gruncie
kat. III

m

11.0+11.0 m 22.00
RAZEM 22.00

26
d.2

KNR 2-01
0704-02
D.01.03.02.

Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 0.4 m i szer.dna do 0.4 m w
gruncie kat. III

m

22.00 m 22.00
RAZEM 22.00

27
d.2

KNR 5-10
0303-02
D.01.03.02.

Układanie rur ochronnych z PCW o śr. do 110 mm w wykopie m

20.00 m 20.00
RAZEM 20.00

3 D.03.00.00.  ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO CPV 45233 - przepust, roboty ziemne, rów, umocnienie.
28

d.3
KNNR 1
0209-04
D.03.01.01.

Wykopy oraz przekopy wyk.na odkład koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki
0.25 m3 w gr.kat. III

m3

(320.0*1.15*0.8+76.0*2.0*0.5*1.0-109.14)*0.90 m3 235.13
RAZEM 235.13
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29

d.3
KNNR 1
0202-04
D.03.01.01.

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w
gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. ( docelowo 5 km )

m3

(320.0*3.14*0.22*0.22+1.6*0.15*1.3*76+320.00*1.15*0.1)+(34*6.0*3.0*0.10) m3 170.34
RAZEM 170.34

30
d.3

KNR 2-01
0414-02
D.03.01.01.

Wykopy ręczne rowów i kanałów o głębok.1.0 m o szer.dna do 1 m - kat.gr.III m3

261.26*0.10 m3 26.13
RAZEM 26.13

31
d.3

KNNR 1
0208-02
D.03.01.01.

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładow-
czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) ( +  4  km )
Krotność = 4

m3

170.34 m3 170.34
RAZEM 170.34

32
d.3

KNNR 6
0605-01
D.03.01.01.

Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe  pospółka m3

260.0*1.15*0.10+60.0*1.15*0.10 m3 36.80
RAZEM 36.80

33
d.3

KNNR 6
0605-03
D.03.01.01.

Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm szt

76.00 szt 76.00
RAZEM 76.00

34
d.3

KNR-W 2-18
0408-06
D.03.01.01.

Przepusty z rur PVC typ ciężki  S łączonych na wcisk o śr. zewn. 400/11,7mm
lub równowazne lub wyższe

m

260.00+60.00 m 320.00
RAZEM 320.00

35
d.3

KNNR 1
0202-08
D.06.04.01.

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w
gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład - rowy - ( docelo-
wo wywóz 5 km )

m3

 2340.0*0.85*0.90 m3 1790.10
RAZEM 1790.10

36
d.3

KNR 2-01
0414-02
D.06.04.01.

Wykopy ręczne rowów i kanałów o głębok.1.0 m o szer.dna do 1 m - kat.gr.III -
rowy

m3

1989.00*0.10 m3 198.90
RAZEM 198.90

37
d.3

KNNR 1
0208-02
D.06.04.01.

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładow-
czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) (  + 4 km )
Krotność = 4

m3

1790.10+198.90 m3 1989.00
RAZEM 1989.00

38
d.3

KNNR-W 10
2111-03
D.06.01.01

Umacnianie skarp wykopów i nasypów płytami ażurowymi gr. 6 cm o pow. do
1,0 m2 - umocnienie wlotu i wylotu przepustów - otwory humusowane i obsia-
ne trawą

m2

76*1.44 m2 109.44
RAZEM 109.44

39
d.3

KNR 2-31
1406-04
D.03.02.01a.

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych szt.

10.00 szt. 10.00
RAZEM 10.00

40
d.3

KNR 2-31
1406-03
D.03.02.01a.

Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych szt.

14.00 szt. 14.00
RAZEM 14.00

4 D.04.00.00.   PODBUDOWA    CPV 45233 - profilowanie , ekostabilizacja, warstwa z piasku, podbudowa, skr opienie.
41

d.4
KNR AT-03
0102-03
D.05.03.11.

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm  ( docelo-
wo 6 cm ) z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km ( docelowo 10 km )
Krotność = 0.86

m2

1350.0*3.5+0.2146*4.0*4.0*2+0.2146*5.0*5.0*2+5.0*2.0+4.0*4.0+0.2146*4.0*
4.0*2+6.0*4.0+0.54

m2 4800.00

RAZEM 4800.00
42

d.4
KNNR 1
0208-02
D.05.03.11.

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładow-
czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) ( + 9 KM )
Krotność = 9

m3

4800.00*0.06 m3 288.00
RAZEM 288.00
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43

d.4
KNNR 6
0103-03
D.04.01.01.

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat.
II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

14.0*5.3+0.2146*6.4*6.4*2+6.0*4.5+1330.0*3.80+0.5*5.0*0.5*2+0.2146*5.15*
5.15*8+3.5*5.0+4.5*5.0+4.0*5.0+10.0*5.0+1.5*25.0*2+1.5*1.5*4+5.19

m2 5420.00

RAZEM 5420.00
44

d.4
KNR AT-03
0201-01 ana-
logia
D.04.05.04.

Stabilizacja podłoża popiołami EKOSTABILIZACJA o Rm 1,5 - 2,5 MPa  - go-
towa , grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm - DOCELOWO 15 cm - zatoki
+ odc.
Krotność = 0.75

m2

25.0*1.65*2+1.5*1.65*0.5*4 m2 87.45
RAZEM 87.45

45
d.4

KNNR 6
0106-05
D.04.02.01.

Warstwy odcinające z piasku zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm (
docelowo 7 cm  - zatoka i zjazd z DW
Krotność = 0.7

m2

87.45+118.78 m2 206.23
RAZEM 206.23

46
d.4

KNNR 6
0106-04
D.04.02.01.

Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 5 cm m2

118.78+87.45 m2 206.23
RAZEM 206.23

47
d.4

KNNR 6
0113-01
D.04.04.02.

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm m2

118.78+87.45 m2 206.23
RAZEM 206.23

48
d.4

KNNR 6
0113-05
D.04.04.02.

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm ( docelowo 5 cm )
Krotność = 0.5

m2

118.78 m2 118.78
RAZEM 118.78

49
d.4

KNNR 6
0113-05
D.04.04.02.

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm m2

87.45 m2 87.45
RAZEM 87.45

50
d.4

KNNR 6
0107-02
D.04.08.05.

Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym za-
gęszczanym mechanicznie o gr. ponad 10 cm ( 15 cm )

m3

(5420.00-(118.75))*0.15 m3 795.19
RAZEM 795.19

51
d.4

KNR AT-03
0202-01
D.04.03.01.

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudo-
wy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/
m2

m2

5420.00 m2 5420.00
RAZEM 5420.00

52
d.4

KNR AT-03
0202-02
D.04.03.01.

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudo-
wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2

m2

110.10+105.45+4900.00 m2 5115.55
RAZEM 5115.55

53
d.4

KNNR 6
0110-03
D.04.07.01.

Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gr. 8 cm ( doce-
lowo 14 cm ) - KR - 5
Krotność = 1.75

m2

14.0*5.06+0.2146*6.28*6.28*2+6.0*4.5 m2 114.77
RAZEM 114.77

5 D.05.00.00. NAWIERZCHNIA   CPV 45233 - nawierzchnia  warstwa wi ążąca i ścieralna
54

d.5
KNNR 6
0308-01
D.05.03.05a.

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4
cm (warstwa wiążąca) - AC 16 W  dla KR - 3

m2

1330.0*3.66+0.5*5.0*0.5*2+0.2146*5.08*5.08*8+3.5*5.0+4.5*5.0+4.0*5.0+
10.0*5.0+1.5*25.0*2+1.5*1.5*4+1.40

m2 5110.00

RAZEM 5110.00
55

d.5
KNNR 6
0308-03
D.05.03.05a.

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6
cm (warstwa wiążąca)-
(docelowo 8 cm )  AC - 16 W  - KR - 5
Krotność = 1.33

m2

14.0*4.78+0.2146*6.14*6.14*2+6.0*4.5 m2 110.10
RAZEM 110.10

56
d.5

KNNR 6
0309-03
D.05.03.05b.

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6
cm (warstwa ścieralna)
AC 11S dla KR - 5 na bazie asfaltu modyfikowanego PMB 45/80-55

m2

20.0*4.5+0.2146*6.0*6.0*2 m2 105.45
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RAZEM 105.45

57
d.5

KNNR 6
0309-02
D.05.03.05b.

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4
cm (warstwa ścieralna) - AC 11S dla KR - 3 na bazie asfaltu modyfikowanego
PMB 45/80-55

m2

1330.0*3.5+0.5*5.0*0.5*2+0.2146*5.0*5.0*8+3.5*5.0+4.5*5.0+4.0*5.0+10.0*
5.0+1.5*25.0*2+1.5*1.5*4+5.58

m2 4900.00

RAZEM 4900.00
58

d.5
KNR AT-04
0101-03
D.
05.03.026g

Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z siatki zbrojenio-
wej AR-G szer. 1,0 m przy połączeniu starej nawierzchni z nową

m2

16.5*1.0 m2 16.50
RAZEM 16.50

59
d.5

KNR AT-04
0201-01 ana-
logia
D.05.03.05b.

Uszczelnienie połączenia nawierzchni asfaltobetonowej taśmą samoprzylepną
bitumiczną szer. 5 cm przy drodze wojewódzkiej.

m ozn.

16.50 m ozn. 16.50
RAZEM 16.50

60
d.5

KNR 2-31
1004-07
D.04.03.01.

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - krawędz jezdni i połączenia m2

(1350.0*2)*0.10+16.5*0.05+13.5*0.05+14.5*0.05+14.0*0.05+10.0*2*0.05 m2 273.93
RAZEM 273.93

6 D.04.00.00. POBOCZA I ZJAZDY  UTWARDZONE    CPV 452 33 - profilowanie, pobocza i zjazdy utwardzone
61

d.6
KNNR 6
0103-03
D.04.01.01.

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat.
II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

1350.00*2*1.0- 30.00*1.0+34*6.0*3.0 m2 3282.00
RAZEM 3282.00

62
d.6

KNR 2-31
1402-05
D.06.03.01

Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm m2

1350.0*2*1.0-30.0 m2 2670.00
RAZEM 2670.00

63
d.6

KNR 2-31
1402-05
D.06.03.01

Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm - dod.za każde dalsze rozp. 0.5
km transportu
( + 4 km )
Krotność = 8

m2

2670.00 m2 2670.00
RAZEM 2670.00

64
d.6

KNNR 6
0113-06
D.04.04.02.

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm - pobocza i zjazdy
na pola

m2

3282.00 m2 3282.00
RAZEM 3282.00

65
d.6

KNR 2-31
0402-04
D.08.05.02.

Ława pod krawężniki betonowa z oporem C12/15 m3

10.00*0.068 m3 0.68
RAZEM 0.68

66
d.6

KNNR 6
0401-03
D.08.01.01.

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm bez ław na podsypce
cementowo-piaskowej

m

10.00 m 10.00
RAZEM 10.00

67
d.6

KNNR 6
0502-03
D.08.04.01.

Zjazd z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - przebrukowanie do wys. niwelety (
Z ROZBIÓRKI )

m2

4.0*7.0 m2 28.00
RAZEM 28.00

68
d.6

KNR 2-25
0408-03
D.01.02.04.

Nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych (płyty o pow.do 3 m2) - budowa ( Z
ROZBIÓRKI )

m2

8.0*3.0 m2 24.00
RAZEM 24.00

69
d.6

KNNR 6
0109-03
D.04.06.01.

Podbudowy betonowe gr.20 cm pielęgnowane piaskiem i wodą ( docelowo 30
cm ) - naprawa zjazdu
Krotność = 1.5

m2

6.0*1.15+6.0*1.0 m2 12.90
RAZEM 12.90

70
d.6

KNNR 6
0601-02
D.06.05.01.

Sączki w gruncie kat. III poprzeczne z kruszywa o głębokości 40 cm co 50 mb m
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27*1.5+27*1.5 m 81.00

RAZEM 81.00
7 D.07.00.00.  URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU   -  CPV - 45233  ( instalowanie znaków z rozbiórki )

71
d.7

KNNR 6
0808-08
D.01.02.04.

Rozebranie słupków do znaków szt

4.00 szt 4.00
RAZEM 4.00

72
d.7

KNNR 6
0702-08
D.01.02.04.

Pionowe znaki drogowe - zdjęcie znaków lub drogowskazów szt.

3.00 szt. 3.00
RAZEM 3.00

73
d.7

KNNR 6
0702-01
D.07.02.01.

Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych ( Z ROZBIÓRKI ) szt.

4.00 szt. 4.00
RAZEM 4.00

74
d.7

KNNR 6
0702-05
D.07.02.01.

Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o
pow. ponad 0.3 m2
Z ROZBIÓRKI )

szt.

2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00

75
d.7

KNNR 6
0702-07
D.07.02.01.

Pionowe znaki drogowe - drogowskazy jednoramienne o pow. ponad 0.3 m2 (
Z ROZBIÓRKI )

szt.

1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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