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Rodos 7.0.17.7 [8894] 

Przedmiar 

Przebudowa drogi powiatowej nr 4015 W relacji Szydłowiec - Mirów Nowy -granica województwa , 
odcinek od km 14+838,22 do km 15+985,0 

Nr Opis robót Jm Ilość 

  1 Roboty przygotowawcze     

1 
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie 
równinnym 

km 1,15 

  1,15 km 1,15 

  2 Roboty ziemne     

2 
Zasypanie wykopów  podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych 
gruntem kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 30cm z zagęszczeniem 
mechanicznym spycharkami. Ziemia  z korytowania pod poszerzenie nawierzchni. 

m3 371,25 

  1650*0,75*0,3 m3 371,25 

  3 Regulacja i umocnienie poboczy gruntowych     

3 Mechaniczne plantowanie gruntu poboczy spycharkami m2 1150 

  1150*1 m2 1150 

4 
Umocnienie pobocza kruszywem łamanym 0/31,5,  grubość warstwy po uwałowaniu 
8cm 

m2 1150 

  1150 m2 1150 

  4 Roboty budowlane nawierzchniowe na poszerzeniach     

5 
Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników głębokości 50cm w 
gruncie kategorii II-IV 

m2 690 

  1150*0,6 m2 690 

6 
Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 
w gruncie kategorii II-IV 

m2 690 

  1150*0,6 m2 690 

7 
Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach, grubość po 
zagęszczeniu 10cm 

m2 690 

  1150*0,6 m2 690 

8 Podbudowy z kruszyw łamanych, 0/63, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm m2 690 

  1150*0,6 m2 690 

  5 Wzmocnienie nawierzchni jezdni     

9 
Podbudowy z mieszanki MCE z destruktu, uziarnienie 0/20-0/31,5mm, grubość 
warstwy 9 cm - średnio do profilu 

m2 6440 

  1150*5,60 m2 6440 

10 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni ulepszonej z bitumu m2 6440 

  1150*5,60 m2 6440 

11 Skropienie nawierzchni asfaltem międzywarstwowe m2 6440 

  1150*5,60 m2 6440 

12 
Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11W z asfaltem 50/70 , grubość warstwy 
4cm 

m2 6440 

  1150*5,60 m2 6440 

  6 Elementy ulic     

13 
Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30cm, z wykonaniem ławy 
betonowejz oporem, beton ławy C 8/10, na podsypce cementowo-piaskowej 

m 1175 

  7 Roboty budowlane nawierzchniowe bitumiczne     

14 
Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8S z asfaltem PMB 45/80-65 , grubość 
warstwy 4 cm 

m2 6325 

  1150*5,5 m2 6325 

      8 Budowa zjazdów indywidualnych bramowych     

15 
Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników głębokości 40cm w 
gruncie kategorii II-IV 

m2 1132,5 



2 
 

  (3*3+3,5+12+4*26+4,5*18+5*1)*5+1*1*0,5*2*60 m2 1132,5 

16 
Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni w gruncie kategorii II-VI 

m2 1132,5 

  (3*3+3,5+12+4*26+4,5*18+5*1)*5+1*1*0,5*2*60 m2 1132,5 

17 
Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach, grubość po 
zagęszczeniu 10cm 

m2 1132,5 

  (3*3+3,5+12+4*26+4,5*18+5*1)*5+1*1*0,5*2*60 m2 1132,5 

18 
Wykonanie i pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 15cm. Beton C 12/15 

m2 1132,5 

  (3*3+3,5+12+4*26+4,5*18+5*1)*5+1*1*0,5*2*60 m2 1132,5 

19 
Wjazdy  z kostki brukowej betonowej typu "Behaton" o grubości 8cm na podsypce 
cementowo-piaskowej 3cm 

m2 1132,5 

  (3*3+3,5+12+4*26+4,5*18+5*1)*5+1*1*0,5*2*60 m2 1132,5 

20 
Obramowania zjazdu krawęznikiem betonowym 25 x  12cm, na podsypce 
cementowo - piaskowej i ławie betonowej z oporem z betonu C 8/10 

m2 482 

  6*3+7*12+8*26+9*18+10*1 m2 482 

  9 Remont rowu przydrożnego- rów trójkątny / między zjazdami bramowymi /     

21 
Regulacja rowu otwartego  wykonywana koparkami podsiębiernymi o pojemności 
łyżki 0,25m3 w gruncie kategorii III z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 5t na odległość 1km 

m3 374 

  (1150-60*5)*(1,80+0,4)*0,4*0,5 m3 374 

22 
Plantowanie powierzchni (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych 
ręcznie w gruncie kategorii I-III 

m2 1360 

  (1150-60*5)*(0,6+0,4+0,6) m2 1360 

  10 Przebudowa peronów  komunikacji zbiorowej     

23 
Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników głębokości 40cm w 
gruncie kategorii II-IV 

m2 214,5 

  21*3+25*3+25,5*3 m2 214,5 

24 
Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni w gruncie kategorii II-VI 

m2 214,5 

  21*3+25*3+25,5*3 m2 214,5 

25 Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej , grubość po zagęszczeniu 10cm m2 214,5 

  21*3+25*3+25,5*3 m2 214,5 

26 
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem 2,5 Mpa, grubość warstwy po 
zagęszczeniu - 10cm 

m2 214,5 

  21*3+25*3+25,5*3 m2 214,5 

27 
Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6cm na podsypce cementowo-
piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem 

m2 214,5 

  21*3+25*3+25,5*3 m2 214,5 

28 
Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem 
spoin zaprawą cementową 

m 286,5 

  14+7+3+7+16+17+8 m 72 

  21*3+25*3+25,5*3 m 214,5 

  10.1 Budowa zjazdów bramowych w obrębie peronów     

29 
Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników głębokości 40cm w 
gruncie kategorii II-IV 

m2 119 

  3*5*6+5*5+8*1*1*0,5 m2 119 

30 
Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni w gruncie kategorii II-VI 

m2 119 

  3*5*6+5*5+8*1*1*0,5 m2 119 

31 
Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach, grubość po 
zagęszczeniu 10cm 

m2 119 

  3*5*6+5*5+8*1*1*0,5 m2 119 

32 
Wykonanie i pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 15cm. Beton C 12/15 

m2 119 
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  3*5*6+5*5+8*1*1*0,5 m2 119 

33 
Wjazdy  z kostki brukowej betonowej typu "Behaton" o grubości 8cm na podsypce 
cementowo-piaskowej 3cm 

m2 119 

  3*5*6+5*5+8*1*1*0,5 m2 119 

34 
Obramowania zjazdu krawęznikiem betonowym 25 x  12cm, na podsypce 
cementowo - piaskowej i ławie betonowej z oporem z betonu C 8/10 

m2 46 

  6*6+5*2 m2 46 

  11 Odwodnienie     

  11.1 Rów kryty RK - 1     

  a Roboty ziemne     

35 
Roboty ziemne w gruncie kategorii III z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 10 km ,gł. do 3,0 m 

m3 51,48 

  39*1,1*1,2 m3 51,48 

36 
Umocnienie pełne palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) wraz z ich 
rozbiórką, ścian wykopów w gruntach suchych kategorii I-IV o szerokości 1m i 
głębokości do 3m 

m2 39 

  39*1 m2 39 

37 
Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych szerokości 0,8-1,5m i 
głębokości do 3m w gruncie kategorii III-IV 

m3 51,48 

  51,48 m3 51,48 

38 
Dowóz piasku na uzupełnienie wykopów -roboty ziemne w gruncie kategorii I-II 
wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25m3 z transportem 
urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 10km 

m3 51,48 

  51,48 m3 51,48 

  b Roboty montażowe sieciowe     

39 
Podloża pod kanał i obiekty z gotowego kruszywa , z mieszanki 65% żwir i 35% 
piasek 

m3 2,34 

  39*0,6*0,1 m3 2,34 

40 Kanały z rur PCW o średnicy 400mm łączone na wcisk m 39 

41 Obudowy betonowych wylotów kolektorów o średnicy 40cm szt 2 

  2 szt 2 

  12 Przelew podchodnikowy     

42 Ściek uliczny podchodnikowy korytkowy w chodniku z płyt betonowych grubości 7cm m 3,5 

  3,50 m 3,5 

  13 Oczyszczenie  przepustu przelewowego w km 14+827,19     

43 Oczyszczanie z namułu przepustów o średnicy 0,4m m 19 

44 Ścianki czołowe przepustów dla rur   o średnicy 40cm ścianka 2 

  14 Organizacja ruchu     

45 Słupki z rur stalowych do pionowych znaków drogowych szt 8 

46 Pionowe znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3m2 szt 8 

47 Linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane ręcznie m2 82,5 

  82,5 m2 82,5 

 

 

 

 

 

 


