
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Przebudowa drogi Zabiełłów-Podstoła gm. Druzbice ETAP II
ADRES INWESTYCJI   :     Droga Zabiełłów-Podstoła
INWESTOR   :     Gmina Drużbice
ADRES INWESTORA   :     Gmina Drużbice, z/s Drużbice 77a, 97-403 Drużbice
BRANŻA   :     drogowa

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi Zabiełłów - Podstoła gm. Drużbice. Odcinek objęty projektowaną przebudową ma łączną
długość  3 442,17 m.
W pierwszym etapie wykonano część robót na pierwszym odcinku wynoszącycm 1500 mb. W drugim etapie przewidizano wykonanie ko-
lejnegoodcinka o długości 1949,29 m z zakresem robót obejmujących:
- geodezyjne wytyczenie
- roboty ziemne
- rozłozenie rozkładarką do kruszyw warstwy podbudowy z tłucznia frakcji 0 -31,5 mm gr. 10 cm
 
Istniejący stan zagospodarowania terenu.
Droga objęta projektowaną przebudową ma nawierzchnię ziemną ze zmienną szerokością 3,0 - 5,0 m. Na terenach, na których będzie
przebiegała przebudowa układu komunikacyjnego znajduje się uzbrojenie : wodociąg gminny, linia energetyczna nn oraz istniejące obiekty
i urządzenia: ogrodzenie działki oraz kapliczka. 
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.
 
W zakres II etapu wchodzą następujące roboty:
- wytyczenie geodezyjne w terenie; 
- roboty ziemne;
- rozłozenie rozkładarką do kruszyw warstwy podbudowy z tłucznia 0 -31,5 mm gr. 10 cm
 
Parametry techniczne drogi.
- przekrój poprzeczny jednojezdniowy;
- szerokość jezdni 4,0 m;
- pochylenie niwelety dostosowane do aktualnej niwelety.
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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

1949,29 m 1949,290
RAZEM 1949,290

2 Roboty ziemne
2

d.2
KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni w gruncie kat. I-IV
głębokości 20 cm
4,0*1949,29
Krotność = 0,25

m2

7797,16 m2 7797,160
RAZEM 7797,160

3
d.2

KNR 4-04
1103-04
1103-05 

Wywiezienie części urobku z korytowania przy mechanicznym załadowaniu i wy-
ładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 3 km
7797,16*0,02

m3

155,94 m3 155,940
RAZEM 155,940

3 Podbudowy
4

d.3
KNR 2-31
0103-04

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

m2

7797,16 m2 7797,160
RAZEM 7797,160

5
d.3

KNR 2-31
0114-05
0114-06
analogia

Podbudowa z kruszywa łamanego 0 - 31,5 mm - warstwa o grubości po zagęsz-
czeniu 20 cm rozłożona rozkładarką do kruszyw
Krotność = 0,5

m2

7797,16 m2 7797,160
RAZEM 7797,160
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