
WYKONAWCA: INWESTOR:

inż. Marcin Rogal

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Roboty w zakresie budowy dróg45233120-6

Roboty w zakresie odwadniania gruntu45111240-2

Roboty w zakresie oczyszczania terenu45111213-4

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne45111200-0

Przygotowanie terenu pod budowę45100000-8

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamowień

DROGOWABRANŻE:

wrzesień 2021DATA  OPRACOWANIA:

ul. Ułańska 25 42-120 MiedźnoADRES INWESTORA:

Gmina MiedźnoNAZWA INWESTORA:

Przebudowa drogi gminnej 656040 S wraz z drogami wewnętrznymi w 
miejscowości Borowa, gm. Miedźno. 

NAZWA INWESTYCJI:

UL. BRZOZOWAADRES INWESTYCJI:

42-120 Wapiennik
Wiktorowska 34

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

0,28km0,28

0,28RAZEM

sztObsługa geodezyjnaD-01.01.01kalkulacja
własna

2
d.1

1,00szt1

1,00RAZEM
ROBOTY ZIEMNE2

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

D-01.02.02KNR 2-01
0126-01

3
d.2

1 530,00m21200 + 330

1 530,00RAZEM

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

4
d.2

382,50m3poz.3 * 0,25

382,50RAZEM

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

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

5
d.2

612,00m3poz.3 * 0,15 + poz.4

612,00RAZEM

m3Koszty składowania (utylizacji) ziemikalkulacja
własna

6
d.2

612,00m3poz.5

612,00RAZEM
NAWIERZCHNIE JEZDNE Z KOSTKI BET.3

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

D-04.01.01KNR 2-31
0103-04

7
d.3

1 128,00m21128droga

330,00m2330place

1 458,00RAZEM

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

8
d.3

1 458,00m2poz.7

1 458,00RAZEM

m2Podbudowa z tłucznia kamiennego - warstwa dolna 
o grubości po zagęszczeniu 20 cm

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

9
d.3

1 458,00m2poz.7

1 458,00RAZEM

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

D-05.03.23KNR 2-31
0511-03

10
d.3

1 458,00m2poz.7

1 458,00RAZEM
ELEMENTY DRÓG I CHODNIKÓW4

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

D-08.01.01KNR 2-31
0403-03

11
d.4

193,00m193

193,00RAZEM

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

D-08.01.01KNR 2-31
0403-05

12
d.4

237,00m237

237,00RAZEM

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

13
d.4
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaspec. techPodstawaLp.
25,80m3(poz.11 + poz.12) * 0,06

25,80RAZEM

m2Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 
cm na podsypce cementowo-piaskowej - kostka 
kolor (ściek w osi drogi)

D-05.03.23KNR 2-31
0511-03

14
d.4

24,00m224

24,00RAZEM

m3Ława pod krawężniki betonowa z oporem
Analogia: Podbudowa betonowa pod ściekiem

D-08.01.01KNR 2-31
0402-04

15
d.4

7,26m30,06 * 121

7,26RAZEM
ROBOTY NAPRAWCZO-KONSERWACYJNE5

szt.Regulacja pionowa studzienek dla zaworów 
wodociągowych i gazowych

D-
03.02.01a

KNR 2-31
1406-04

16
d.5

7,00szt.7

7,00RAZEM
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