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Data opracowania: Autor opracowania:
2016-04-04 Łukasz Gwóźdź, ....................................................................................................

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: „Przebudowa dróg gminnych w ramach zadania pn.:
- przebudowa drogi ul. Trześniówka w Pilchowicach – etap I,
- przebudowa drogi ul. Dolna Wieś w Pilchowicach 
- przebudowa  łącznika  od ul. Dolna Wieś do ul. Sadowej w Pilchowicach
- przebudowa odcinka ul. Sadowej w Pilchowicach”

Nazwy i kody CPV: 45000000-7  Roboty budowlane
45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45233120-6  Roboty w zakresie budowy dróg
45233320-8  Fundamentowanie dróg
45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45233222-1  Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
45316213-1  Instalowanie oznakowania drogowego

Adres obiektu budowlanego: Pilchowice ul Dolna Wieś
Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Pilchowice ul. Damrota 6

Data opracowania przedmiaru robót: 2016-04-04
Nazwa obiektu lub robót: Roboty Drogowe



Przebudowa drogi gminnej ul Dolna wieś w 
Pilchowicach

ZUZIA11 (C) Datacomp 1994-2014
(lic. 000524D9)

strona nr: 2

„Przebudowa dróg gminnych w ramach zadania
pn.: - przebudowa drogi ul. Trześniówka w

Pilchowicach – etap I, - przebudowa d...

Spis działów przedmiaru robót

Nr Nazwa działu robót
1 Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę

45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
Część ogólna

1.1 Przygotowanie terenu budowy - zaplecze uzgodnienia inne, dokumentacja powykonawcza pomiar geodezyjny powykonawczy z naniesieniem na 
zasoby.

2 Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
D-01.01.01 Odtworzenie trasy

2.1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym
3 D-01.02.02 Zdjęcie humusu i darniny
3.1 Humusowanie i obsianie skarp, humus grubości 5˙cm
4 Kody CPV: 45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45233000-9  Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45233120-6  Roboty w zakresie budowy dróg
45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
Koryto i roboty ziemne

4.1 Kody CPV: 45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, głębokość 40˙cm, kategoria gruntu II-VI, spycharka + walec wibracyjny

4.2 Kody CPV: 45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, ręcznie, głębokość 35˙cm, kategoria gruntu III-IV

4.3 Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników, głębokość 10˙cm, kategoria gruntu II-IV
5 Kody CPV: 45233000-9  Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233320-8  Fundamentowanie dróg
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego

5.1 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 5˙cm 0/31,5
5.2 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20˙cm 31/63
5.3 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 14 ˙cm 0/63
5.4 Warstwy odcinające, zagęszczane mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 10˙cm - piasek
6 Kody CPV: 45233000-9  Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233120-6  Roboty w zakresie budowy dróg
D-05.03.23a Nawierzchnia z bet. kostki dla dróg, ulic, placów i chodników

6.1 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, grubość 10˙cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara
7 Kody CPV: 45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
D-06.03.01 Ścinanie i uzupełnienie poboczy

7.1 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10˙cm
8 Kody CPV: 45233000-9  Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233120-6  Roboty w zakresie budowy dróg
D-08.01.01 Krawężniki betonowe

8.1 Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe wystające 15x22˙cm, ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa
9 Kody CPV: 45233000-9  Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233120-6  Roboty w zakresie budowy dróg
D-08.03.01 Betonowe obrzeża chodnikowe

9.1 Obrzeża betonowe, 20x6˙cm, podsypka piaskowa, wypełnienie spoin zaprawą cementową
9.2 Ławy pod krawężniki ława z mieszanki betonowej z oporem
10 Kody CPV: 45233000-9  Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233222-1  Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
D-10.07.01 Wjazdy i wyjazdy z bram

10.1 Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 8˙cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara
11 Kody CPV: 45316000-5  Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

45316213-1  Instalowanie oznakowania drogowego
Organizacja ruchu

11.1 Ustawienie i wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu wg projektu
11.2 Likwidacja istniejącego oznakowania i wraz z montażem wprowadzeniem oznakowania wg Projektu docelowej organizacji ruchu Oznakowanie 

pionowe: znaki z folią odblaskową II generacji posiadającą aprobatę IBDiM ,
grupa wielkości znaków: małe
Zestawienie oznakowania:
a) Znaki zakazu: B-20 – 1 szt.
b) Znaki informacyjne: D-1 – 2 szt.
D-4a – 1 szt.

Przedmiar robót
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„Przebudowa dróg gminnych w ramach zadania
pn.: - przebudowa drogi ul. Trześniówka w
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Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys „Przebudowa dróg gminnych w ramach zadania pn.:
- przebudowa drogi ul. Trześniówka w Pilchowicach – etap I,
- przebudowa drogi ul. Dolna Wieś w Pilchowicach 
- przebudowa  łącznika  od ul. Dolna Wieś do ul. Sadowej w 
Pilchowicach
- przebudowa odcinka ul. Sadowej w Pilchowicach”

1 Element Ogólna Część ogólna

1.1 Kalkulacja 
indywidualna

Ogólna Przygotowanie terenu budowy - zaplecze uzgodnienia inne, dokumentacja 
powykonawcza pomiar geodezyjny powykonawczy z naniesieniem na zasoby. 1 kpl. 1

2 Element D-01.01.01 D-01.01.01 Odtworzenie trasy

2.1 KNNR 1/111/1 D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie 
równinnym km 0,160

3 Element D-01.02.02 D-01.02.02 Zdjęcie humusu i darniny

3.1 KNNR 1/507/1 D-01.02.02 Humusowanie i obsianie skarp, humus grubości 5˙cm

Wyliczenie ilości robót:

ZIELEN_POW 115,000000

RAZEM: 115,000000 m2 115,000

4 Element D-01.02.02 D-01.02.04  
D-02.01.01 D-04.01.01 
D-02.03.01

Koryto i roboty ziemne

4.1 KNNR 6/101/3 
(3) analogia

D-01.02.02 D-01.02.04  
D-02.01.01 D-04.01.01 
D-02.03.01

Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, 
głębokość 40˙cm, kategoria gruntu II-VI, spycharka + walec wibracyjny

Wyliczenie ilości robót:

NAWIERZCHNIA_10 490,000000

RAZEM: 490,000000 m2 490,000

4.2 KNNR 6/101/9 
analogia

D-01.02.02 D-01.02.04  
D-02.01.01 D-04.01.01 
D-02.03.01

Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, ręcznie, 
głębokość 35˙cm, kategoria gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:

NAWIERZCHNI_8 44,000000

RAZEM: 44,000000 m2 44,000

4.3 KNNR 6/102/1 D-01.02.02 D-01.02.04  
D-02.01.01 D-04.01.01 
D-02.03.01

Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników, głębokość 
10˙cm, kategoria gruntu II-IV

Wyliczenie ilości robót:

POBOCZA_Z_KRUSZYWA_POW 107,000000

RAZEM: 107,000000 m2 107,000

5 Element D-04.04.02 D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego

5.1 KNR 231/114/7 D-04.04.02 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 5˙cm 0/31,5

Wyliczenie ilości robót:

NAWIERZCHNIA_10 490,000000

poszerzenia 160*2*0,3 96,000000

RAZEM: 586,000000 m2 586,000

5.2 KNNR 6/113/2 D-04.04.02 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20˙cm 
31/63

Wyliczenie ilości robót:

NAWIERZCHNIA_10 490,000000

poszerzenia 160*2*0,3 96,000000

RAZEM: 586,000000 m2 586,000

5.3 KNNR 6/113/2 D-04.04.02 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 14 ˙cm 
0/63

Wyliczenie ilości robót:

NAWIERZCHNI_8 44,000000

RAZEM: 44,000000 m2 44

5.4 KNR 231/106/3 
(1)

D-04.04.02 Warstwy odcinające, zagęszczane mechanicznie, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 10˙cm - piasek

Wyliczenie ilości robót:

NAWIERZCHNI_8 44,000000

RAZEM: 44,000000 m2 44,000
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Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

6 Element D-05.03.23a D-05.03.23a Nawierzchnia z bet. kostki dla dróg, ulic, placów i 
chodników

6.1 KNNR 6/502/3 
(1)

D-05.03.23a Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, grubość 10˙cm, podsypka 
cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara

Wyliczenie ilości robót:

NAWIERZCHNIA_10 490,000000

RAZEM: 490,000000 m2 490,000

7 Element D-06.03.01 D-06.03.01 Ścinanie i uzupełnienie poboczy

7.1 KNNR 6/113/5 D-06.03.01 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10˙cm

Wyliczenie ilości robót:

POBOCZA_Z_KRUSZYWA_POW 107,000000

RAZEM: 107,000000 m2 107,000

8 Element D-08.01.01 D-08.01.01 Krawężniki betonowe

8.1 KNNR 6/403/3 
analogia

D-08.01.01 Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe wystające 15x22˙cm, ława 
betonowa, podsypka cementowo-piaskowa

Wyliczenie ilości robót:

KRAWĘŻNIK15X22 321,000000

RAZEM: 321,000000 m 321,000

9 Element D-08.03.01 D-08.03.01 Betonowe obrzeża chodnikowe

9.1 KNNR 6/404/1 D-08.03.01 Obrzeża betonowe, 20x6˙cm, podsypka piaskowa, wypełnienie spoin 
zaprawą cementową

Wyliczenie ilości robót:

OBRZEŻE8X30 55,000000

RAZEM: 55,000000 m 55,000

9.2 KNKRB 6/401/4 
(1)

D-08.03.01 Ławy pod krawężniki ława z mieszanki betonowej z oporem

Wyliczenie ilości robót:

OBRZEŻE8X30*0,18*0,25 2,475000

RAZEM: 2,475000 m3 2,475

10 Element D-10.07.01 D-10.07.01 Wjazdy i wyjazdy z bram

10.1 KNNR 6/502/3 
(1)

D-10.07.01 Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 8˙cm, podsypka 
cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara

Wyliczenie ilości robót:

NAWIERZCHNI_8 44,000000

RAZEM: 44,000000 m2 44,000

11 Element PDOR Organizacja ruchu

11.1 Kalkulacja 
indywidualna

PTOR Ustawienie i wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu wg projektu
kpl 1

11.2 Kalkulacja 
indywidualna

PDOR Likwidacja istniejącego oznakowania i wraz z montażem wprowadzeniem 
oznakowania wg Projektu docelowej organizacji ruchu Oznakowanie 
pionowe: znaki z folią odblaskową II generacji posiadającą aprobatę IBDiM ,
grupa wielkości znaków: małe
Zestawienie oznakowania:
a) Znaki zakazu: B-20 – 1 szt.
b) Znaki informacyjne: D-1 – 2 szt.
D-4a – 1 szt. kpl 1


