
PRZEDMIAR ROBÓT
Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i WyliczeniaPodstawaLp.
PRZEDMIAR:

kplKoszt ustawienia, utrzymania i rozbiórki oznakowania na czas 
prowadzonych robót,analiza 

indywidualna
Uproszczona

1
d.1

1,00kpl1

kmRoboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa 
dróg w terenie równinnym,

KNNR 1 0111
-01

Uproszczona

2
d.2.1

0,02km0,02

rycz.Odtworzenie osi drogi i obiektu oraz wyznaczenie punktów 
wysoko ciowych. Obs uga geodezyjna budowy,kalk. w asna

Uproszczona

3
d.2.1

1,00rycz.1

kplKoszt odpowiedniego przygotowania terenu budowy do 
wykonania robót rozbiórkowych  - budowa grodzy ziemnej - 
zabezpieczenie terenu rozbiórki przed zalaniem wod , bie ce 
odwadnianie wykopów,

kalk. w asna
Uproszczona

4
d.2.2

1,00kpl1

m3Rozebranie konstrukcji elbetowych o grubo ci do 50 cm,
- rozebranie cian czo owych przepustu,

KNR 4-04 
0306-01

5
d.2.2

11,85m3(1,50 * 4,20) + (1,50 * 3,70)

mRozebranie przepustów z rur elbetowych o rednicy 80 cm z 
uprzednim odkopaniem przepustów z wywiezieniem materia ów 
z rozbiórki na odl. do 1 km,
- rozebranie cz ci przelotowych istniej cego przepustu,

BCD D-01 
01.02.04.282
Uproszczona

6
d.2.2

10,00m(5,00 * 2)

m3Rozebranie murów z kamienia o grubo ci 30-40 cm na 
zaprawie cementowej powy ej terenu - analogia,
- rozebranie fragmentów umocnie  z kamienia,

KNR 4-04 
0201-06

Uproszczona

7
d.2.2

1,00m3(5,00 * 0,20)

m3Za adowanie gruzu koparko- adowark  przy obs udze na 
zmian  robocz  przez 3 samochody skrzyniowe,
- za adunek materia u (gruzu) z rozbiórki,

KNR 4-04 
1102-01

8
d.2.2

- rozbiórka cian czo owych:

11,85m311,85

- rozbiórka cz ci przelotowych:

2,70m32,70

- rozbiórka cz ci umocnie :
1,00m35,00 * 0,20

-----------m3A (suma cz ciowa)

15,55m3
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m3Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym 
za adowaniu i r cznym wy adowaniu samochodem ci arowym 
na odleg  20 km,

KNR 4-04 
1102-04 1102

-05 
Uproszczona

9
d.2.2

15,55m315,55

tOp ata za wysypisko za gruz z rozbiórki,
kalk. w asna
Uproszczona

10
d.2.2

31,10t15,55 * 2,00

mRozebranie barier drogowych stalowych
- demonta  istniej cych barier drogowych, stalowych typu SP-
06 ze z eniem materia u na odk ad do ponownego 
wbudowania,

BCD D-01 
01.02.04 1102

-05
Uproszczona

11
d.2.3

28,00m(12,00 + 16,00)

mRozebranie cieków z elementów betonowych o grubo ci 15 
cm na podsypce piaskowej,
- rozebranie istniej cego cieku z elementów 
prefabrykowanych, z enie materia u na odk ad (elementy 
prefabrykowane),

KNR 2-31 
0817-02

Uproszczona

12
d.2.3

6,00m6,00

m3Roboty ziemne wykon.koparkami podsi biernymi o poj. ki 
0.40 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku 
samochod.samowy adowczymi na odleg  do 1 km,
- wykopy dla posadowienia cian czo owych, cz ci 
przelotowych oraz projektowanych umocnie ,

KNR 2-01 
0206-01

13
d.3.1

210,00m3210,00

m3Dodatek za ka dy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami 
samowy adowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej
(kat.gr. I-IV),
- wywóz gruntu z wykopów na wysypisko - czna odleg  
transportu - 20 km,
Krotno  = 19

KNNR 1 0208
-02

Uproszczona

14
d.3.1

210,00m3210,00

tOp ata za wysypisko za grunt z wykopów,
kalk. w asna
Uproszczona

15
d.3.1

378,00t210,00 * 1,80

m3Zag szczanie zasypanych wg bie  lub nasypów 
zag szczarkami wibracyjnymi,
- wykonanie zasypki cz ci przelotowej przepustu i cian 
czo owych (w tym odtworzenie nasypu rozmytego przez wod ),

KNR 13-12 
0217-06

Uproszczona

16
d.3.2

140,75m3140,75
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mCz ci przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych 
skrzynkowych o przekroju zamkni tym i 1 otw. - analogia,
- wykonanie cz ci przelotowej przepustu z prefabrykowanych 
elementów elbetowych, skrzynkowych o przekroju 
zamkni tym (wymiary przekroju poprzecznego 1,50x2,00) - 

cznie 6 szt., d ugo  cz ci przelotowej L=6,00 m, (d ugo  
zale na od przyj tej szeroko ci elementu prefabrykowanego), 
monta  elementów prefabrykowanych na warstwie zaprawy gr. 
1 cm,

KNR 2-33 
0604-07

Uproszczona

17
d.4.1

6,00m6,00

m3Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu B20 gr. 10 cm pod 
awami fundamentowymi cian czo owych,

KNR 2-13 
0703-01

Uproszczona

18
d.4.1

5,00m35,00

m3Wykonanie awy z betonu B20 gr. pod cz ci  przelotow  
przepustu,

KNR 2-13 
0703-01

Uproszczona

19
d.4.1

6,12m3(1,80 * 3,40)

kgPrzygotowanie i monta  zbrojenia pr ty o rednicy fi 10, 12, 16, 
20  mm - stal BSt500S,
- przygotowanie i monta  zbrojenia cian czo owych,

KNR 2-33 
0405-02

Uproszczona

20
d.4.1

4 045,00kg4045,00

sztMonta  kotew dla bariero-por czy w trakcie monta u zbrojenia 
cian czo owych,kalk. w asna

Uproszczona

21
d.4.1

18,00szt9 * 2

m2Deskowanie tradycyjne - wsporniki i gzymsy - ilo  
orientacyjnie,
- wykonanie deskowania cian czo owych,

KNR 2-33 
0401-03

22
d.4.1

117,46m2(1,20 * 2) * 2 + (0,45 * 9,00) * 2 + (0,42 * 9,00) * 2 + (1,30 * 4) + 
(2,60 + 2,50) * 9,00 * 2

m3Betonowanie elementów konstrukcyjnych,
- betonowanie cian czo owych, beton B30,

KNR 2-33 
0409-01

Uproszczona

23
d.4.1

41,20m341,20

kgPrzygotowanie i monta  zbrojenia pr ty o rednicy fi 8  mm - 
stal BSt500S,
- przygotowanie i monta  zbrojenia warstwy ochronnej na 
cz ci przelotowej - siatka z pr tów fi 8 mm o wymiarze oczka 
10x10 cm,

KNR 2-33 
0405-02

Uproszczona

24
d.4.1

44,50kg44,50

m3Betonowanie elementów konstrukcyjnych,
- betonowanie warstwy ochronnej na cz ci przelotowej, beton 
B30,

KNR 2-33 
0409-01

Uproszczona

25
d.4.1

0,70m3(0,14 * 5,00)
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m3Betonowanie murów oporowych - p yty fundamentowe - 

analogia,
- wykonanie gurtów z betonu B30 od strony wlotu i wylotu,,

KNR 2-13 
0703-01

Uproszczona

26
d.4.1

1,10m31,10

m2Przygotowanie poziomych i pionowych powierzchni elementów 
mostów pod izolacje - r czne oczyszczenie powierzchni,
- powierzchnie odziemne cian czo owych,

KNR 2-33 
0712-02

Uproszczona

27
d.4.1

121,55m2(1,20 * 4) + (0,95 * 9,00 * 2) + (1,90 * 9,00 * 2) + (1,30 * 4) + 
(2,50 * 9,00 * 2) - (4,55 * 2) + 12,25 + 12,10

m2Izolacje przeciwwilgociowe pow okowe bitumiczne - 
wykonywane na zimno - pionowe z roztworu asfaltowego - 
pierwsza warstwa - powierzchnia w jednym miejscu do 5 m2,
- powierzchnie odziemne cian czo owych,

KNR 2-33 
0713-17

Uproszczona

28
d.4.1

121,55m2(1,20 * 4) + (0,95 * 9,00 * 2) + (1,90 * 9,00 * 2) + (1,30 * 4) + 
(2,50 * 9,00 * 2) - (4,55 * 2) + 12,25 + 12,10

m2Izolacje przeciwwilgociowe z papy na lepiku asfaltowym na 
gor co - pow oki poziome - pierwsza warstwa - powierzchnia w 
jednym miejscu ponad 100 m2,
- wykonanie hydroizolacji z papy termozgrzewalnej na 
preafabrykatach cz ci przelotowej,

KNR 2-33 
0715-04

Uproszczona

29
d.4.1

31,50m2(6,30 * 5,00)

m2Zagruntowanie i dwukrotne malowanie powierzchni poziomych 
konstrukcji betonowych,
 - wykonanie pow oki ochronnej sztywnej na powierzchniach 
betonowych stykaj cych si  z powietrzem - powierzchnie 
betonowe cian czo owych,

KNR-W 7-12 
0403-04

Uproszczona

30
d.4.1

33,14m2(1,10 * 6,80) + 7,80 + (0,70 * 2,00) + (1,10 * 6,60) + 7,80 + (0,70 
* 2,00)

m2Mechaniczne wykonanie koryta na ca ej szeroko ci jezdni i 
chodników w gruncie kat. I-IV g boko ci 46 cm,
- wykonanie koryta dla nawierzchni na dojazdach (w tym 
rozebranie pozosta ych warstw konstrukcyjnych nawierzchni po 
rozebraniu warstwy bitumicznej gr. 3 cm),

KNR 2-31 
0101-01 0101

-02
Uproszczona

31
d.5.1

38,60m238,60

m3Dodatek za ka dy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami 
samowy adowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej
(kat.gr. I-IV),
- wywóz gruntu z wykopów na wysypisko - czna odleg  
transportu - 20 km,
Krotno  = 19

KNNR 1 0208
-02

Uproszczona

32
d.5.1

17,76m3(38,60 * 0,46)

tOp ata za wysypisko za grunt z wykopów,
kalk. w asna
Uproszczona

33
d.5.1

31,97t17,76 * 1,80
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m3Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, 

gruntocement o wytrzyma ci Rm=5 MPa, 
- wykonanie podbudowy gr. 15 cm na dojazdach do przepustu,

BCD 1 
04.05.01.082
Uproszczona

34
d.5.2

71,60m371,60

m2Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o 
grubo ci po zag szczeniu 20 cm,
- wykonanie podbudowy dla nawierzchni na dojazdach,

KNR 2-31 
0114-01 0114

-02
Uproszczona

35
d.5.3

71,60m271,60

m2Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klincowo-
wirowej o lepiszczu asfaltowym - grubo  warstwy po 

zag szczeniu 6 cm,
- wykonanie podbudowy na dojazdach do przepustu,

KNR 2-31 
0110-01 0110

-02
Uproszczona

36
d.5.4

71,60m271,60

m2Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klincowo-
wirowej o lepiszczu asfaltowym - grubo  warstwy po 

zag szczeniu 12 cm,
- wykonanie podbudowy o gr. r. 12 cm nad cz ci  przelotow  
przepustu,

KNR 2-31 
0110-01 0110

-02
Uproszczona

37
d.5.4

12,00m212,00

m2Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-
wirowych - warstwa cieralna asfaltowa - grubo  po 

zag szcz. 5 cm,
- wykonanie warstwy cieralnej na dojazdach i na przepu cie,

KNR 2-31 
0311-05 0311

-06
Uproszczona

38
d.6.1

83,60m283,60

m2Umocnienie skarp cieku ok adzin  kamienn  gr. 15 cm na 
warstwie betonu B20 gr. 20 cm i podk adzie z geow ókniny o 
gramaturze 150 g/m2,
- umocnienie skarp od strony wlotu i wylotu,

KNR 2-01 
0516-05

Uproszczona

39
d.7.1

112,90m2112,90

m2Umocnienie skarp - kostka brukowa, betonowa gr. 8 cm,KNR 2-01 
0516-05

Uproszczona

40
d.7.1

29,50m229,50

m2Umocnienie dna cieku - kamie amany gr. 20 cm wtapiany w 
beton B20 gr. 10 cm, na podk adzie z geow ókniny o 
gramaturze 200 g/m2,

KNR 2-01 
0516-05

Uproszczona

41
d.7.1

48,20m248,20
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m2Ustawienie obrze y betonowych o wymiarach 30x8 cm na 

podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wype nione zapraw  
cementow ,
- ustawienie obrze y - obramowanie umocnie  i cieków 
skarpowych,

BCD D-08 
08.03.01.021
Uproszczona

42
d.7.1

58,50m258,50

mMonta  barier spr ystych jednostronnych - odcinki proste,
- monta  bariero-por czy stalowej, sztywnej typuy III o 
wysokosci h=1,10 m,

KNR 2-33 
0702-04

Uproszczona

43
d.8

16,00m8,00 * 2

mBariery ochronne stalowe jednostronne o masie 39.0 kg/m,
- monta  barier energoch onnych typu SP-06/4 
(bezprzek adkowe) na dojazdach do prepustu z po czeniem 
do bariero-por czy na przepu cie,
- wykorzystanie materia u z wcze niejszej rozbiórki (odcinki 
zej ciowe o d ugo ci L=4,00 - 3 szt., odcinki proste o d ugo ci 
L=4,00 m - 16,00 m),

KNR 2-31 
0704-02

Uproszczona

44
d.8

48,00m48,00

menie cieków z prefabrykowanych elementów betonowych 
o wymiarach 60x50x15 cm na podsypce piaskowej, spoiny 
wype nione piaskiem,
- wykonanie cieków skarpowych (w tym materia  z 
wcze niejszej rozbiórki),

BCD D-08 
08.05.01.011
Uproszczona

45
d.9.1

7,50m7,50

mUstawienie kraw ników betonowych o wymiarach 15x30 cm 
wraz z wykonaniem awy zwyk ej z betonu B-10,
- ustawienie kraw ników na dojazdach,

BCD D-08 
08.01.01.011
Uproszczona

46
d.9.1

20,00m20,00
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