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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

Remont i wykonanie nakładki asfaltowej na drogach gminnych w msc. Ławy gm. Rzekuń na dz. nr geod.630 - ul. Składowa
1 Roboty pomiarowe
1

d.1
 SST-01.01.
01a

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach przebudowy  drogi - trasa
dróg w terenie równinnym. Wyznaczenie przebiegu osi projektowanej
drogi oraz elementów przekroju poprzecznego i projektowanych rzęd-
nych  niwelety  drogi. Utrzymywanie elementów wyznaczenia przebiegu
drogi w trakcie wykonywania robót. Pozycja obejmuje  koszty  prac  ge-
odezyjnych  związanych z wytyczeniem drogi  oraz  geodezyjnej  in-
wentaryzacji  powykonawczej odtworzenie reperów osnowy geodezyj-
nej uszkodzonych w trakcie wykonywania robót.
Przedmiar: 0,49km

km

0,49 km 0,49
RAZEM 0,49

2 Kolizje
2

d.2
SST-01.03.
05

Regulacja skrzynek zasuw wodociągowych
Przedmiar: 1kpl.

kpl

1 kpl 1,00
RAZEM 1,00

3
d.2

SST-03.02.
01

Regulacja włazów studni kanalizacji sanitarnej 
Przedmiar: 1kpl.

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

4
d.2

SST-01.03.
04

Regulacja włazów studni sieci teletechnicznej, wraz z wymianą płyty i
włazu na typ cięzki
Przedmiar: 1kpl.

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

3 Frezowanie nawierzchni
5

d.3
SST-01.02.
04

Rozbiórka elementów dróg. Pozycja obejmuje frezowanie korekcyjne
istniejącej nawiechni bitumicznej na połączeniach projektowanej na-
kładki z istniejącą naw. jezdni oraz frezowanie zjazdów w celu połącze-
nia wysokościowego z istn. nawierzchnią zjazdów
Przedmiar: 1kpl.

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

4 Konstrukcja jezdni drogi
6

d.4
  SST-05.
03.05b

Nawierzchnie z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych wars-
twa wyrównawcza. Pozycja obejmuje wykonanie warstwy  wyrównaw-
czej z betonu asfaltowego AC11W 75kg/m2 jak dla KR 1  z  m.m. o
uziarnieniu 0/11   wraz z oczyszczeniem i skropieniem istniejącej naw.
bitumicznej oraz wypełnieniem ubytków w istniejącej naweirzchni bitu-
micznej
Przedmiar: 
jezdnia - 490m x 5,1m  = 2499m2

m2

490*5,1 m2 2 499,00
RAZEM 2 499,00

7
d.4

  SST-05.
03.05a

Nawierzchnie z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych o
średniej grubości 4 cm (warstwa  ścieralna). Pozycja obejmuje wykona-
nie warstwy  ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S o grubości  - 4 cm
jak dla KR 1  z  m.m. o uziarnieniu 0/11   wraz z oczyszczeniem i skro-
pieniem emulsją bitumiczną w-wy wiążąco-profilującej
Przedmiar: 
jezdnia - 490m x 5m  = 2450m2

m2

490*5 m2 2 450,00
RAZEM 2 450,00

5 Zjazdy 
8

d.5
SST-05.03.
23a

Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej. Pozycja obejmuje wykona-
nie regulacji wysokościowej istn. zjazdów oraz parkingów z betonowej
kostki brukowej.
Przedmiar: 1kpl.

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

9
d.5

  SST-05.
03.05b

Nawierzchnie z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych wars-
twa wyrównawczej. Pozycja obejmuje wykonanie warstwy (na istnieją-
cych zjazdach bitumicznych) wyrównawczej z betonu asfaltowego
AC11W 75kg/m2 jak dla KR 1  z  m.m. o uziarnieniu 0/11   wraz z
oczyszczeniem i skropieniem istniejącej naw. bitumicznej
Przedmiar: 1 kpl

kpl

1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
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10
d.5

  SST-05.
03.05a

Nawierzchnie z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych o
średniej grubości 4 cm (warstwa  ścieralna). Pozycja obejmuje wykona-
nie warstwy  ścieralnej (na istniejących zjazdach bitumicznych) z beto-
nu asfaltowego AC11S o grubości  - 4 cm jak dla KR 1  z  m.m. o uziar-
nieniu 0/11   wraz z oczyszczeniem i skropieniem emulsją bitumiczną
w-wy wiążąco-profilującej
Przedmiar: 1kpl.

kpl

1 kpl 1,00
RAZEM 1,00

11
d.5

SST-05.02.
01, SST-04.
04.01

Nawierzchnie żwirowe. Pozycja obejmuje wykonanie na istniejących
zjazdach żwirowych nawierzchni z mieszanki kruszywa łamanego C50/
30 fr. 0/31,50mm zagęszczanego mechanicznie o gr. 7cm 
Przedmiar: 1 kpl.

kpl

1 kpl 1,00
RAZEM 1,00

6 Pobocza
12

d.6
  SST-06.
03.01a

Profilowanie i zagęszczanie poboczy  po  wykonaniu   jezdni bitumicz-
nej. Wykonanie poboczy drogi mieszanką kruszywa łamanego C50/30
frakcji -  0/31,50 mm oraz profilowanie i zagęszczanie .  Grubość  wars-
twy - 7cm.  
Przedmiar: 735m2

m2

490*2*0,75 m2 735,00
RAZEM 735,00
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