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PRZEDMIAR ROBÓT

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
KOSZTORYS:

Roboty przygotowawcze1

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

KNNR 1
0111-01

1
d.1

0,05km0,05
0,05RAZEM

mCięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na 
głębokość 5 cm

KNNR 5
0721-01

2
d.1

połączenie z droga asfaltową
3,00m3

3,00RAZEM

m2Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 
5 cm mechanicznie

KNNR 6
0802-04

3
d.1

połączenie z drogą asfaltową
0,45m23,0 * 0,15

0,45RAZEM
Roboty ziemne2

m2Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. 
II-VI na całej szerokości jezdni

KNNR 6
0101-02

4
d.2

w km od 0+000 do km 0+045 na szerokość 3,20 m
144,00m245,0 * 3,20

144,00RAZEM

m3Wywiezienie ziemi i gruzu z korytowania przy 
mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem 
samowyładowczym na odległość 1 km

KNR 4-04
1103-04

5
d.2

28,80m3144 * 0,2
28,80RAZEM

m2Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane 
mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy 
konstrukcyjne nawierzchni

KNNR 6
0103-03

6
d.2

144,00m245,0 * 3,20
144,00RAZEM

Podbudowa3

m2Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych 31,5/63 
mm o grubości po zagęszczeniu 20 cm

KNNR 6
0113-02

7
d.3

w km od 0+000 do km 0+045 na szerokość 3,20 m
144,00m245,0 * 3,20

144,00RAZEM

m2Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5 
mm o grubości po zagęszczeniu 15 cm

KNNR 6
0113-06

8
d.3

w km od 0+000 do km 0+080 na szerokość 3,20 m
144,00m245,0 * 3,20

zjazdy
6,00m26,0 * 1,0

150,00RAZEM

m3Pobocza z kruszyw łamanych 0/31,5mm zagęszczanych 
mechanicznie o średniej gr. 5 cm

KNNR 6
0107-01

9
d.3

uzupełnienie kruszywa na poboczach jezdni
0,42m3(90 - 6) * 0,1 * 0,05

0,42RAZEM
Nawierzchnia4

m2Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych 
asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 5 cm (warstwa 
ścieralna)
Krotność = 1,25

KNNR 6
0309-02

10
d.4

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S, gr.
5cm, na jezdni drogi w km od 0+000 do km 0+045 na
szerokości 3,00 m

135,00m245,0 * 3,0
135,00RAZEM
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Przedmiar
	Dział:Roboty przygotowawcze
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym
	0,05

	Pozycja: Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na głębokość 5 cm
	połączenie z droga asfaltową
	3

	Pozycja: Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 5 cm mechanicznie
	połączenie z drogą asfaltową
	3,0 * 0,15


	Dział:Roboty ziemne
	Pozycja: Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni
	w km od 0+000 do km 0+045 na szerokość 3,20 m
	45,0 * 3,20

	Pozycja: Wywiezienie ziemi i gruzu z korytowania przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km
	144 * 0,2

	Pozycja: Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
	45,0 * 3,20


	Dział:Podbudowa
	Pozycja: Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych 31,5/63 mm o grubości po zagęszczeniu 20 cm
	w km od 0+000 do km 0+045 na szerokość 3,20 m
	45,0 * 3,20

	Pozycja: Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 15 cm
	w km od 0+000 do km 0+080 na szerokość 3,20 m
	45,0 * 3,20
	zjazdy 
	6,0 * 1,0

	Pozycja: Pobocza z kruszyw łamanych 0/31,5mm zagęszczanych mechanicznie o średniej gr. 5 cm
	uzupełnienie kruszywa na poboczach jezdni
	(90 - 6) * 0,1 * 0,05


	Dział:Nawierzchnia
	Pozycja: Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 5 cm (warstwa ścieralna)
Krotność = 1,25
	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S, gr. 5cm, na jezdni drogi w km od 0+000 do km 0+045 na szerokości 3,00 m
	45,0 * 3,0





