
PRZEDMIAR ROBÓT
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego S ownika Zamówie

45233123-7 Drogi podrz dne

NAZWA INWESTYCJI   : Przebudowa drogi w m. Okr glica ETAP III (474mb)
ADRES INWESTYCJI   : Okr glica dz nr 67/438, 68/440, 36/1170, 37/1173
INWESTOR   : GMINA W GLINIEC
ADRES INWESTORA   : 59-940 W gliniec ul. Sikorskiego 3
BRAN A   : drogowa

SPORZ DZI  KALKULACJE   : mgr in . Krzysztof Polewski
DATA OPRACOWANIA   : 29.06.2010r

Ogó em warto  kosztorysowa robót   :            z

ownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
29.06.2010r

Data zatwierdzenia

Dokument zosta  opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Roboty nale y wykona  zgodnie z technologi  , z materia ów i przy u yciu sprz tu wynikaj cych z rodzaju robót. Przyj to ceny jednostkowe na
podstawie danych rynkowych , w tym zawartych wcze niej umów i powszechnie stosowanych publikacji zgodnie z Rozporz dzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18.06.2004 r. w sprawie okre lenia metod i podstaw sporz dzania kosztorysu inwestorskiego , obliczania planowanych
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych okre lonych w programie munkcjonalno-u ytkowym (D.U. nr 130
poz. 1389).

Przedmiot inwestycji: PRZEBUDOWA DROGI W MIEJSCOWO CI OKR GLICA.

Lokalizacja: dz. nr 67/438, 68/440, 36/1170, 37/1173 obr b ewidencyjny Okr glica i Ko cielna Wie

Inwestor: Gmina W gliniec ul. Sikorskiego 3 59-940 W gliniec

Stan istniej cy:
Droga jest drog  dojazdow  do wsi Okr glica jest to droga jednojezdniowa dwukierunkowa. Posiada przekrój szlakowy jezdnie nieutwardzona o
nawierzchni t uczniowej o szeroko ci od 3,5 do 4,5m Brak wydzielonych poboczy.

Przedmiot inwestycji:
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi w Okr glicy  o d . 474,00mb.
Przebudowa drogi obejmuje:
- wykonanie wyrównania istniej cej podbudowy t uczniowej warstw  t ucznia kamiennego o gr 10cm o szeroko ci  4,20m
- wykonanie warstwy cieralnej z betonu asfaltowego 0/20mm o gr 4cm i szeroko ci 4,0m.
- wykonanie poboczy t uczniowych niesortem kamiennym 00/20mm   o szeroko ci 50cm
Spadki jednostronne 2% na prostej i 3% na ukach. Promie  wyokr glaj cy na pocz tku drogi R=9,0m.
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KSI KA PRZEDMIARÓW

Lp. Nr spec.
techn.

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 KNR 2-31
0107-01

Wyrownanie istniej cej podbudowy t uczniem kamiennym sortowanym z
zag szczeniem mechanicznym - r.grub.warstwy po zag szcz.do 10 cm

m3

(474*4.20)*0.1 m3 199.080
RAZEM 199.080

2 D-05.03.05 KNNR 6
0309-02

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubo ci
4 cm (warstwa cieralna)

m2

474*4.00 m2 1896.000
RAZEM 1896.000

3 D-06.03.01 KNNR 6
0113-05

Pobocza z kruszyw amanych gr. 10 cm m2

0.5*2*474 m2 474.000
RAZEM 474.000
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