
PRZEDMIAR ROBÓT DROGOWYCH

D.01 .00 .00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1. D.01 .01 .01
Odtworzenie i wyznaczenie trasy i punktów wysoko ściowych  
w terenie równinnym

km 0,11
1. ul. Wiejska w Leboszowicach 112,27 m

RAZEM: 112,27 m
Prace obejmują:

1. Roboty pomiarowe w terenie równinnym
2. Geodezyjne wytyczenie punktów głównych i wysokościowych
3. Obsługę geodezyjną zadania w trakcie realizacji robót

2. D.01 .02 .02 Zdjęcie warstwy humusu  śr. gr. 15 cm m2 79
1. ul. Wiejska w Leboszowicach 78,59 m2

RAZEM: 78,59 m2

Prace obejmują:

1. Mechaniczne zdjęcie humusu gr. 15cm - spycharką 80% objętości 9,43 m3

2. Ręczne zdjęcie humusu gr. 15cm - 20% objętości 2,36 m3

3. Załadunek humusu koparką 0,6m3 z transportem sam. 
samowyładowczym 5-10T na wysypisko

11,79 m3

3. D.01 .02 .04 Rozbiórki elementów dróg i ulic
Rozbiórka podbudowy z kruszywa śr. gr. 15 cm m2 65

1. ul. Wiejska w Leboszowicach 65,00 m2

RAZEM: 65,00 m2

1.
Mechaniczna rozbiórka podbudowy z kruszywa śr. gr. 20 cm wg 
pkt a)

6,50 m3

2.
Załadunek gruzu i odwóz samochodem samowyładowczym na 
wysypisko wykonawcy

6,50 m3

4. D.01 .02 .04 Rozbiórki elementów dróg i ulic
Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm m2 15

1. wjazdy ul. Wiejska w Leboszowicach 15,00 m2

RAZEM: 15,00 m2

Prace obejmują:

1.
Mechaniczna rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na 
podsypce cementowo - piaskowej

1,65 m3

2.
Załadunek gruzu i odwóz samochodem samowyładowczym na 
wysypisko wykonawcy

1,65 m3

5. D.01 .02 .04 Rozbiórki elementów dróg i ulic
Rozbiórka kraw ężnika betonowego 15x30 cm m 15

1. ul. Wiejska w Leboszowicach 15,00 m
m

RAZEM: 15,00 m
Prace obejmują:

1.
Rozebranie krawężników betonowych o wym. 15x30 cm na 
podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm

15,00 m

2.
Rozebranie ławy betonowej pod krawężnikiem - przyjęto 
powierzchnię przekroju poprzecznego ławy F=0,12 m2 1,80 m3

3.
Załadunek gruzu koparką i odwóz samochodem wywrotką na 
wysypisko wykonawcy

2,79 m3

6. D.01 .02 .04 Rozbiórki elementów dróg i ulic
Rozbiórka obrze ży betonowych 8x30 cm m 4

1. wjazdy ul. Wiejska w Leboszowicach 4,00 m2

RAZEM: 4,00 m
Prace obejmują:

1.
Rozebranie obrzeży betonowych o wym. 8x30 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej gr. 3 cm

4,00 m

2.
Rozebranie betonowych ław pod obrzeże - przyjęto powierzchnię 
przekroju poprzecznego ławy F=0,05 m2 0,20 m3

3.
Załadunek gruzu koparką i odwóz samochodem wywrotką na 
wysypisko wykonawcy

0,31 m3
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PRZEDMIAR ROBÓT DROGOWYCH

D.02 .00 .00 ROBOTY ZIEMNE
7. D.02 .01 .01 Wykonanie wykopów 

 w gruntach I-IV kat. m3 123

a)
Wykonanie wykopów pod nową konstrukcję nawierzchni i 
poszerzenie jezdni

123,45 m3

Prace obejmują:

1.
Wykonanie wykopów mechaniczne koparką podsiębierną 0,6m3 w 
gruncie I-V kat. z załadunkiem i odwozem, na miejsce wskazane 
przez zamawiającego, sam. 5-10T, 80% objętości 

98,76 m3

2.
Wykonanie wykopów ręcznie w gruncie I-V kat. z załadunkiem i 
odwozem, na miejsce wskazane przez zamawiającego, sam. do 
5T, 20% objętości 

24,69 m3

3.
Organizacja, eksploatacja i rekultywacja wysypiska wraz z 
niezbędnymi opłatami

8. D.02 .03 .01 Wykonanie nasypów m3 86
a) Wykonanie nasypów 86,41 m3

Prace obejmują:

1. Załadunekpiasku koparko-ładowarką 0,6m3 i transport  do 
wbudowania samochodem samowyładowczym 5-10T z ukopu.

86,41 m3

2.
Obsypywanie spycharkami piaskiem dostarczonym samochodem 
samowyładowczym - założono 80% objętości

69,13 m3

3.
Ręczne obsypanie piaskiem dostarczonej samochodem 
samowyładowczym - założono 20% objętości

17,28 m3

4. Zagęszczenie ubijakami piasku 17,28 m3

D.04 .00 .00 PODBUDOWY
9. D.04 .01 .01 Koryto wraz z profilowaniem i zag ęszczeniem podło ża

śr. głęboko ść do 60 cm m2 711
1. ul. Wiejska w Leboszowicach

ulica 505,22 m2

wjazdy 16,26 m2

wyrównanie istn drogi dojazdowej 190,00 m
RAZEM: 711,48 m2

10. D.04 .03 .01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstruk cyjnych
warstw tłuczniowych m2 505
warstw bitumicznych m2 505

a)
Oczyszczenie i skropienie podbudowy tłuczniowej emulsją 
asfaltową
 - pod  podbudowę z betonu asfaltowego 505,22 m2

RAZEM:   505,22 m2

b) Oczyszczenie i skropienie warstw bitumicznych emulsją asfaltową

 - pod warstwę ścieralną z bet. asf 505,22 m2

RAZEM:   505,22 m2

Prace obejmują:

1.
Mechaniczne oczyszczenie poszczególnych powierzchni 
konstrukcji nawierzchni

1 010,43 m2

2. Skropienie emulsją bitumiczną podbudowy tłuczniowej 505,22 m2

3. Skropienie emulsją bitumiczną warstw bitumicznych 505,22 m2

11. D.04 .04 .02
Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie o uziarnieniu 0/63 mm

 grubo ść 30 cm m2 711

c)
Wykonanie warstwy nawierzchni z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm o grubości 30 cm 

711,48

Cały zakres inwestycji m2

RAZEM:   711,48 m2

Prace obejmują:

1.
Mechaniczne ułożenie warstwy z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie 

156,52 m3
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PRZEDMIAR ROBÓT DROGOWYCH

3.
Transport kruszywa na miejsce wbudowania samochodami 
wysokotonażowymi z wytwórni  Wykonawcy

156,52 m3
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12. D.04 .04 .02
Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5 mm

grubo ść 20 cm m2 711

c)
Wykonanie  podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie 0/31,5 mm o grubości 20 cm 

711,48 m2

RAZEM:   #ADR! m2

Prace obejmują:

1.
Mechaniczne ułożenie warstwy z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm o grubości 20 cm 

#ADR! m3

3.
Transport kruszywa na miejsce wbudowania samochodami 
wysokotonażowymi z wytwórni  Wykonawcy

D.05 .00 .00 NAWIERZCHNIE

13. D.05 .03 .05
Warstwa wi ążąca beton asfaltowy z bet. asfaltowego o 

uziarnieniu AC16W gr. 4.0  cm m2 505

a)
Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego gr. 4.0 cm  o 
uziarnieniu AC16W

Cały zakres inwestycji 505,22 m2

RAZEM:   505,22 m2

Prace obejmują:

1.
Mechaniczne ułożenie warstwy wiążącej z bet. asfaltowego o 
uziarnieniu AC16Wgrubości 4.0 cm

20,21 m3

2.
Transport technologiczny masy bitumicznej na miejsce 
wbudowania samochodami wysokotonażowymi z wytwórni 

20,21 m3

14. D.05 .03 .13 Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o uziarnieniu AC11S

grubo ści 4 cm m2 505

a)
Wykonanie warstwy ścieralnej z bet. asfaltoweg o uziarnieniu 
AC11S grubości 4 cm

Cały zakres inwestycji 505,22 m2

Razem: 505,22 m2

Prace obejmują:

1.
Mechaniczne ułożenie warstwy ścieralnej z bet. asfaltoweg o 
uziarnieniu AC11S grubości 4 cm

20,21 m2

2.
Transport technologiczny mieszanki na miejsce wbudowania 
samochodami wysokotonażowymi z wytwórni Wykonawcy

15. D.05 .03 .23 Nawierzchnia z kształtki betonowej wibrop rasowanej
kostka betonowa wibroprasowana grubo ści 8cm m2 16

1. ul. Wiejska w Leboszowicach

wjazdy 16,26 m2

RAZEM: 16,26 m2

Prace obejmują:
Ułożenie nawierzchni z kształetek betonowych grubości 8cm na 
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm

1,79 m3

D.06 .00 .00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
16. D.06 .01 .01 Umocnienie powierzchniowe skarp i rowów

Humusowanie i obsianie traw ą m2 79
a) Humusowanie skarp i poboczy

Cały zakres inwestycji 78,59 m2

Prace obejmują:
1. Humusowanie warstwą grubości 10cm i obsianie trawą 78,59 m2

2. Transport humusu ze składowiska przyobiektowego 7,86 m3

17. D.06 .01 .01 Dren typu francuskiego

a) Wykonanie drenu typu "francuskiego"
Cały zakres inwestycji 76,00 m

Prace obejmują:
1. Wykonanie wykopu 21,28 m3

2. ułożenie geowłókniny 167,00 m2

3. obsypka ze żwiru płukanego 21,28 m3

4. ułożenie rurki drenarskiej d=100mm 76,00 m
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D.07 .00 .00 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
18. D.07 .02 .01 Oznakowanie pionowe

ustawienie słupków z rur stalowych śr. 50 mm szt. 1
przymocowanie tablic znaków szt. 2

Oznakowanie wykonuje się dla całego projektowanego odcinka 
zgodnie z projektem organizacji ruchu

1. Ustawienie słupków z rur stalowych śr. 50 mm 1,00 szt.

2.
Przymocowanie tablic znaków drogowych: zakazu, nakazu, 
ostrzegawczych i informacyjnych

2,00 szt.

D.08 .00 .00 ELEMENTY ULIC
19. D.08 .01 .01 Krawężniki betonowe

Krawężniki betonowe drogowy 15x30cm m 189
Krawężniki betonowe najazdowe 15x22cm m 33

b) Krawężnik betonowy 15 x 30 cm:
RAZEM: 188,54

c) Krawężnik betonowy 15 x 22 cm:
RAZEM: 33,00

Prace obejmują:

1.
Wykonanie ławy betonowej z betonu C/12/15 z oporem pod 
krawężniki  drogowe 15 x 30 cm i najazdowe 15 x 22 cm
 - długość krawężników 188,54 m
 - mieszanka betonowa na ławy (przyjęto śr. pow. przekroju ławy 

0,12 m 2  )
11,31 m3

2.
Transport technologiczny krawężników i mieszanki betonowej 
samochodem samowyładowczym z wytwórni wykonawcy 

11,31 m3

3.
Wypełnienie szczelin między krawężnikiem a nawierzchnią 
bitumiczną masą zalewową

20. D.08 .03 .01 Obrzeża betonowe 8x30cm m 10
1. obramowanie zjazdów i dojśc do budynków 10,00 m

RAZEM: 10,00 m
Prace obejmują:

1. Wykonanie ławy z betonu C12/15 z oporem pod obrzeża 8x30 cm
 - łączna długość obrzeży betonowych 10,00 m
 - średnia powierzchnia przekroju ławy 0,06 m2

 - mieszanka betonowa na ławy 0,60 m3

2.
Transport technologiczny mieszanki betonowej B – 15 
samochodem wywrotką z wytwórni wykonawcy

0,60 m3

21. D.08 .03 .01 Korytka betonowe, ściekowe 30x50x10cm
m 36

1.
Korytka betonowe, ściekowe 30x50x10cm na ławie betonowej
C12/15

36,00 m

RAZEM: 36,00 m3
Prace obejmują:
Korytka betonowe, ściekowe 30x50x10cm na ławie betonowej 
C12/15 gr 10cm

5,40 m3
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D.09 .00 .00 ZIELEŃ DROGOWA
22 D.09 .01 .01 Zieleń drogowa

Wycinka drzew szt. 5
Wycinka  drzew 5,00 szt.

D.10 .00 .00 ROBOTY INNE
23. Regulacja wysoko ściowa uzbrojenia terenu szt 5
24. Rury osłonowe A 120 typu AROTA m 25

25. Zabezpieczenie ruchu na czas budowy kpl. 1
Prace obejmują:

1. Wykonanie oznakowania na czas robót
2. Utrzymanie oznakowania podczas prowadzenia robót
3. Usunięcie oznakowania po zakończeniu robót

26. Przebudowa lini kablowej teletechnicznej m 31

a) Kabel XzTKMXpwn - zgodnie z projektem wykonawczym 30,79 m
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