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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zwierzyniec gm. Drużbice - Etap II. Odcinek objęty projektowaną
przebudową ma łączną długość  678,76.
  
Istniejący stan zagospodarowania terenu.
Droga gminna objęta projektowaną przebudową ma nawierzchnię utwardzoną destruktem, żużlem i tłuczniem ze zmienną szerokością 3,5
- 5,0 m. Na terenach, na których będzie przebiegała przebudowa układu komunikacyjnego znajduje się uzbrojenie podziemne : wodociąg
gminny. 
Obecnie układ komunikacyjny w złym stanie technicznym: nawierzchnia o licznych nierównościach, zastoiska wody. Brak prawidłowych
utwardzonych poboczy, których obecna niweleta jest często wyższa niż niweleta jezdni. Dodatkowo jezdnia drogi biegnie częściowo poza
pasem drogowym.
Opis projektowanych zmian zagospodarowania terenu działek.
Projektuje się przebudowę drogi poprzez wykonanie nawierzchni asfaltowej na wyrównawczej podbudowie tłuczniowej ułożonej na istnieją-
cym utwardzeniu jezdni. Na poszerzeniach wynikających z przebiegu projektowanej drogi poza istniejącym, utwardzonym śladem zapro-
jektowano ułożenie warstwy odcinającej z piasku, warstwy podbudowy kruszywa łamanego gr. 20 cm, warstwy wyrównawczej z tłucznia
gr. 5 cm  i nawierzchni asfaltowej. Wyprofilowane i wzmocnione warstwą tłucznia zostaną pobocza.
W zakres inwestycji wchodzą następujące roboty:
- wytyczenie geodezyjne w terenie; 
- roboty rozbiórkowe;
- roboty ziemne;
- ułożenie warstw podbudowy jezdni;
- ułożenie warstw nawierzchni jezdni;
- wyprofilowanie i wzmocnienie poboczy.
Parametry techniczne drogi.
- przekrój poprzeczny jednojezdniowy dwupasowy;
- szerokość jezdni 4,0 m;
- spadek poprzeczny jezdni 2%;
- pobocze o szerokości 0,75 m, spadek jednostronny 8%;
- pobocze utwardzone dostosowane do spadku jezdni;
- pochylenie niwelety dostosowane do aktualnej niwelety.
Trasa w planie przebiega po starym śladzie drogi. Trasa w planie składa się z łuków poziomych i odcinków prostych. 
Konstrukcja  jezdni :
- Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 3 cm;
- Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 3 cm;
- Warstwa wyrównawcza z kłsm 0-31,5 mm gr. 5 cm;
- Istniejąca nawierzchnia utwardzona.
Konstrukcja  jezdni na poszerzeniach:
- Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 3 cm;
- Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 3 cm;
- Warstwa wyrównawcza z kłsm 0-31,5 mm gr. 5 cm;
- Podbudowa z kruszywa łamanego 0-63 mm gr. 20 cm;
- Warstwa odcinająca z piasku średniego gr. 20 cm;
- Grunt rodzimy.
Pobocza.
Na całej długości projektowanej przebudowy drogi przewidziano pobocza o szerokości 75 cm. Pobocza należy wyprofilować i zakończyć
warstwą tłucznia frakcji 0-31,5 mm gr. 10 cm zagęszczonej do ID= 1,00. Spadki poprzeczne poboczy 8%.
 
 
 

- 2 -

Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 12909



Przedmiar robót

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 Roboty przygotowawcze
1

d.1
KNR-W 2-01
0113-03
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych wraz z inwetaryzcją - trasa
dróg w terenie równinnym

m

678,76 m 678,760
RAZEM 678,760

2 Wycinka drzew
2

d.2
KNR-W 2-01
0103-04

Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 36-45 cm) szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

3
d.2

KNR-W 2-01
0105-05

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 46-55 cm) szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

4
d.2

KNR-W 2-01
0110-02

Wywożenie karpiny na odległość do 2 km mp

1,6 mp 1,600
RAZEM 1,600

5
d.2

KNR-W 2-01
0110-03

Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km mp

0,7 mp 0,700
RAZEM 0,700

3 Roboty ziemne
6

d.3
KNR 2-31
0102-01
0102-02

Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 30 cm głębo-
kości koryta

m2

225,45 m2 225,450
RAZEM 225,450

7
d.3

KNR 4-04
1103-04
1103-05 

Wywiezienie części urobku z korytowania przy mechanicznym załadowaniu i wy-
ładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 5 km
225,45*0,3

m3

67,64 m3 67,640
RAZEM 67,640

4 Podbudowy
8

d.4
KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

225,45 m2 225,450
RAZEM 225,450

9
d.4

KNR 2-31
0104-03
0104-04

Mechanicze zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach - grubość
warstwy po zag. 20 cm

m2

225,45 m2 225,450
RAZEM 225,450

10
d.4

KNR 2-31
0114-05
0114-06
analogia

Podbudowa z kruszywa łamanego 0 63 mm - warstwa o grubości po zagęszcze-
niu 20 cm

m2

225,45 m2 225,450
RAZEM 225,450

11
d.4

KNR 2-31
0107-01

Wyrownanie istniejącej nawierzchni tłuczniem kamiennym sortowanym z za-
gęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10
cm
2881,36*0,05

m3

144,07 m3 144,070
RAZEM 144,070

12
d.4

KNR 2-31
1406-04

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych szt.

12 szt. 12,000
RAZEM 12,000

5 Roboty nawierzchniowe
13

d.5
KNNR 6
1005-06

Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych m2

2813,48 m2 2813,480
RAZEM 2813,480

14
d.5

KNR 2-31
1004-07

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2

2813,48 m2 2813,480
RAZEM 2813,480

15
d.5

KNR 2-31
0310-01

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążą-
ca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm
Krotność = 0,75

m2

2813,48 m2 2813,480
RAZEM 2813,480

16
d.5

KNR 2-31
0310-05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ście-
ralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm

m2

2745,6 m2 2745,600
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Przedmiar robót

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

RAZEM 2745,600
6 Pobocza

17
d.6

KNNR 6
1301-05

Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 10 cm
678,76*0,75*2

m2

1018,14 m2 1018,140
RAZEM 1018,140

18
d.6

KNR 2-31
0114-07
0114-08
analogia

Podbudowa z kruszywa łamanego 0 31,5 mm - warstwa o grubości po zagęsz-
czeniu 10 cm

m2

1018,14 m2 1018,140
RAZEM 1018,140

19
d.6

KNNR 6
1301-01
analogia

Profilowanie poboczy m2

1018,14 m2 1018,140
RAZEM 1018,140
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