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PRZEDMIAR

Pracownia Inter Art

Norma Expert  Wersja: 5.7.400.10  Nr seryjny: 4741  Użytkownik: Pracownia Inter Art



Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaspec. techPodstawaLp.
KOSZTORYS:

PRACE WYTYCZENIOWE1

kmRoboty pomiarowe przy liniowych robotach 
ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym

D-01.01.01KNR 2-01
0119-03

1
d.1

0,12km0,12

0,12RAZEM

sztObsługa geodezyjnaD-01.01.01kalkulacja
własna

2
d.1

1,00szt1

1,00RAZEM
ROBOTY ROZBIÓRKOWE2

m2Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni 
bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem materiału z 
rozbiórki na odl. do 10 km (destrukt pozostaje 
własnością zarządcy drogi)

D-05.03.11KNR AT-03
0102-04

3
d.2

694,00m2694

694,00RAZEM

m2Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa 
kamiennego o grubości 20 cm

D-01.02.04KNR 2-31
0802-07
0802-08

4
d.2

694,00m2694

694,00RAZEM

m3Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy 
mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu 
samochodem samowyładowczym na odległość 10 
km

D-01.02.04KNR 4-04
1103-04
1103-05

5
d.2

138,80m3poz.4 * 0,2

138,80RAZEM

m3Koszty składowania i utylizacji urobku z rozbiórekkalkulacja
własna

6
d.2

138,80m3poz.5

138,80RAZEM
ROBOTY ZIEMNE3

m2Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o 
grubości do 15 cm za pomocą spycharek

D-01.02.02KNR 2-01
0126-01

7
d.3

252,00m2187 + 65

252,00RAZEM

m3Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o 
poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku 
samochod.samowyładowczymi na odległość 10 km 
- wykonanie nowego koryta

D-02.01.01KNR 2-01
0206-01
0214-03

8
d.3

177,40m3poz.4 * 0,2 + (166 + 38) * 0,15 + 32 * 0,25

177,40RAZEM

m3Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na 
odległość 10 km grunt.kat. III

D-02.01.01KNR 4-01
0108-02
0108-04

9
d.3

215,20m3poz.7 * 0,15 + poz.8

215,20RAZEM

m3Koszty składowania (utylizacji) ziemikalkulacja
własna

10
d.3

215,20m3poz.9

215,20RAZEM
JEZDNIA4

m2Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża 
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie 
kat. I-IV

D-04.01.01KNR 2-31
0103-04

11
d.4

715,00m2715

715,00RAZEM

m2Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na 
całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie 
mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 
10 cm
Krotność = 0,5

D-04.02.01KNR 2-31
0104-07

12
d.4

715,00m2poz.11
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaspec. techPodstawaLp.
715,00RAZEM

m2Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna 
o grubości po zagęszczeniu 17 cm (kruszywo 0/63)

D-04.04.04KNR 2-31
0114-05
0114-06

13
d.4

656,00m2656

656,00RAZEM

m2Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa 
górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm (kruszywo 
0/31,5)

D-04.04.04KNR 2-31
0114-03

14
d.4

656,00m2poz.13

656,00RAZEM

m2Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją 
asfaltową na zimno podbudowy z kruszywa

D-04.03.01KNR AT-03
0202-01

15
d.4

656,00m2poz.14

656,00RAZEM

m2Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych 
grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość 
po zagęszczeniu 4 cm (AC16W 50/70)

D-
05.03.05b

KNR 2-31
0310-01

16
d.4

656,00m2656

656,00RAZEM

m2Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją 
asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni 
bitumicznej

D-04.03.01KNR AT-03
0202-02

17
d.4

656,00m2poz.16

656,00RAZEM

m2Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych 
grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość 
po zagęszczeniu 4 cm (AC11S 50/70)

D-
05.03.05a

KNR 2-31
0310-05
0310-06

18
d.4

656,00m2poz.16

656,00RAZEM
CHODNIKI5

m2Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża 
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie 
kat. I-IV

D-04.01.01KNR 2-31
0103-04

19
d.5

251,00m2251

251,00RAZEM

m2Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy 
odsączającej w korycie lub na całej szerokości 
drogi - grubość warstwy po zag. 15 cm

D-04.02.01KNR 2-31
0104-07
0104-08

20
d.5

251,00m2poz.19

251,00RAZEM

m2Podbudowa z tłucznia kamiennego - warstwa dolna 
o grubości po zagęszczeniu 15 cm

D-04.04.04KNR 2-31
0114-05
0114-06

21
d.5

251,00m2poz.19

251,00RAZEM

m2Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 
cm na podsypce cementowo-piaskowej - kostka 
kolor

D-05.03.23KNR 2-31
0511-03

22
d.5

251,00m2poz.19

251,00RAZEM
NAWIERZCHNIE JEZDNE Z KOSTKI BET.6

m2Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża 
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie 
kat. I-IV

D-04.01.01KNR 2-31
0103-04

23
d.6

24,00m224zjazdy

24,00RAZEM

m2Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy 
odsączającej w korycie lub na całej szerokości 
drogi - grubość warstwy po zag. 15 cm

D-04.02.01KNR 2-31
0104-07
0104-08

24
d.6

24,00m2poz.23

24,00RAZEM
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m2Podbudowa z tłucznia kamiennego - warstwa dolna 

o grubości po zagęszczeniu 20 cm
D-04.04.04KNR 2-31

0114-05
0114-06

25
d.6

24,00m2poz.23

24,00RAZEM

m2Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 
cm na podsypce cementowo-piaskowej - kostka 
kolor

D-05.03.23KNR 2-31
0511-03

26
d.6

24,00m2poz.23

24,00RAZEM
ELEMENTY DRÓG I CHODNIKÓW7

mKrawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm 
na podsypce cem.piaskowej

D-08.01.01KNR 2-31
0403-03

27
d.7

180,00m180

180,00RAZEM

mKrawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 
cm na podsypce cementowo-piaskowej

D-08.01.01KNR 2-31
0403-05

28
d.7

18,00m18

18,00RAZEM

mObrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na 
podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą 
cementową

D-08.03.01KNR 2-31
0407-04

29
d.7

133,00m133

133,00RAZEM

m3Ława pod krawężniki betonowa z oporemD-08.01.01KNR 2-31
0402-04

30
d.7

11,88m3(poz.27 + poz.28) * 0,06

11,88RAZEM

m3Ława pod krawężniki betonowa z oporem
ANALOGIA: Ława betonowa pod obrzeża

D-08.03.01KNR 2-31
0402-04

31
d.7

5,32m3poz.29 * 0,04

5,32RAZEM
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