
L.p. Podstawa Opis i wyliczenia J.m.
Ilość 

jednostek

SST

CPV

01.00.00.00

45111000-8

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

1 01.01.01.12

Geodezyjne wyniesienie granic pasa drogowego                                   

(Geodezyjne wyniesienie granic pasa drogowego. 

Uzyskanie niezbędnych podkładów i dokumentów w 

gestii Wykonawcy.  Łączna długość odcinka 

przewidzianego do przebudowy wynosi 900m. Prace 

budowlane wykonywane będą w granicach pasa 

drogowego.)

m 940,00

2 05.03.11.31

Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na 

zimno:śr. gr. w-wy 5 cm                                                                          

(Frezowanie istniejącej nawierzchni  na głębokość           

śr. 5cm. Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki w 

gestii Wykonawcy.)

m
2 25,00

3 01.02.02.11

Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej 

(humusu) o gr. w-wy 10 cm (usunięcie humusu z 

poboczy i brzegów jezdni, miejsce odkładu nadmiaru 

humusu w gestii wykonawcy 940*0,7*2=1316,00)

m
2 1316,00

4 02.03.01.12

Wykonanie wykopów mechanicznie z transportem na 

odkład w gr. kat. I-V                                                           

(Roboty ziemne związane z wymianą gruntu w miejscach 

przełomowych. Urobek przeznaczony do wywiezienia z 

placu budowy należy odwieźć w miejsce wskazane przez 

Inwestora -odległość do 7km.)

m
3 105,00

SST

CPV

04.00.00.00

45233000-9

5 04.04.02.12

Wykonanie warstwy odcinającej ,  gr. w-wy 20cm                                                                     

(Warstwa odcinajaca z rumoszu piaskowca 

stabilizowanego mechanicznie , gr. warstwy po 

zagęszczeniu 20cm                                                  

m
2 350,00

6 04.04.02.13

Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego,  gr. w-

wy 30cm                                                                     

(Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego 

mechanicznie (mieszanka mineralna 0/63mm) lub 

tłucznia kamiennego, gr. warstwy po zagęszczeniu 30cm                                                  

m
2 350,00

SST

CPV

05.00.00.00

45233000-9

NAWIERZCHNIE

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania 

oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

05.03.05.00 Nawierzchnie z betonu asfaltowego

PODBUDOWY

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz 

wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi gminnej nr 003224T w miejscowości Podborek                                                              

od km 0+000 do km 0+940



7 05.03.13.12

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego KR1 o 

uziarnieniu 0/12,8 - warstwa wiążąca średnio 

75kg/m
2
 (Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego 

o uziarnieniu 0/12,8 - warstwa wiążąca,  75kg/m
2
 na 

całej szerokości jezdni.                                          

Oczyszczenie nawierzchni pod warstwę wiążącą 

Skropienie powierzchni emulsją asfaltową, 

szybkorozpadową w ilości pod wiążącą. 

(940*3,1=2914,00)

m
2 2914,00

8 05.03.13.12

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego KR1 o 

uziarnieniu 0/12,8 - warstwa ścieralna gr. w-wy 4cm  

(Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o 

uziarnieniu 0/12,8 - warstwaścieralna,  gr. w-wy 4cm na 

całej szerokości jezdni. Oczyszczenie nawierzchni pod 

warstwę ścieralną. Skropienie powierzchni emulsją 

asfaltową, szybkorozpadową w ilości pod ścieralną. 

(940*3,0=2820,00)

m
2 2820,00

SST

CPV

06.00.00.00

45233000-9

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania 

oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

9 06.03.01.34

Uzupełnienie poboczy i zjazdów gruntowych 

materiałem kamiennym o śr. szerokości 0,50 m i 

grubości 8cm

m
2 940,00


