
L.p. Podstawa Opis i wyliczenia J.m. Razem

SST

CPV

01.00.00.00

45111000-8

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

01.01.01.00

1 01.01.01.12

Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie 

równinnym                                                                                      

(Odtworzenie układu sytuacyjno - wysokosciwego drogi jej 

elementów oraz wykonanie inwentaryzacji powykonawczej. Łączna 

długość odcinka przewidzianego do przebudowy wynosi450m)

km 0,45

01.02.04.00

2 01.02.04.71

Rozebranie przepustów z rur betonowych                             

(Rozebranie przepustów pod koroną drogi średnicy 60-80cm wraz z 

wykonaniem niezbędnych wykopów i rozbiórek nawierzchni. Wywóz 

i utylizacja materiałów z rozbiórki w gestii Wykonawcy.)

m 10,00

3 01.02.04.91

Rozebranie ścianek czołowych przepustów                              

(Rozebranie ścianek czołowych przy przepustach pod zjazdami wraz z 

fundamentami betonowymi.                                                             

Wywóz i utyizacja materiałów z rozbiórki w gestii Wykonawcy.)

m
3 3,00

SST

CPV

03.00.00.00

45231000-5

6 06.02.01.13

Wykonanie przepustów z rur betonowych Vipro.                                                                                    

(Wykonanie przepustów z rur Vipro średnicy 50cm wraz z 

wykonaniem podsypki, zasypki. Wykonanie niezbędnych wykopów i 

rozbiórek nawierzchni.)

m 10,00

7 03.01.01.61

Wykonanie ścianek czołowych do przepustów. (Wykonanie ścianek 

czołowych z betonu B-20 o szerokości 20 cm z użyciem deskowania, 

ścianki zbrojone dwoma rzędami siatki stalowej żebrowanej (A-III) fi 

10 mm co 20 cm. Fundament ścianki 0,6x0,4x3,0 m izolacja 

Abizolem R+2P (wraz z wykonaniem wykopów)

szt. 4,00

SST

CPV

05.00.00.00

45233000-9

05.03.05.00

05.03.11.00

10 05.03.11.31

Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno:śr. gr. 

w-wy 5 cm                                                                          (Frezowanie 

istniejącej nawierzchni  na głębokość           śr. 5cm w celu powiazania 

wysokościowego istniejących i projektowanych nawierzchni 

bitumicznych. Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki w gestii 

Wykonawcy.)

m
2 45,00

05.03.13.00

Nawierzchnie z betonu asfaltowego

Recykling (remixing)

Nawierzchnia z BA KR I

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi dz. nr 843 Borzymów koło stawu od km 0+000 do km 0+450

Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 

Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń i przepustów

ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów 

komunikacyjnych i linii energetycznych

NAWIERZCHNIE

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania 

nawierzchni autostrad, dróg



11 05.03.05.14

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego KR1 o uziarnieniu 

0/12,8 - w-wa wiążąca gr. w-wy 75kg/m2                                                                         

(Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego o 

uziarnieniu 0/12,8,  gr. w-wy 75kg/m2 na poszerzeniach.                                          

Oczyszczenie nawierzchni pod podbudowę z BA                             

Skropienie powierzchni emulsją asfaltową, szybkorozpadową w ilości 

pod podbudowę z BA-poszerzenie)

m
2 1865,00

12 05.03.13.12

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego KR1 o uziarnieniu 

0/12,8 - warstwa ścieralna gr. w-wy 4cm                                                

(Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 - 

warstwaścieralna,  gr. w-wy 4cm na całej szerokości jezdni.                                          

Oczyszczenie nawierzchni pod warstwę wiążącą                            

Skropienie powierzchni emulsją asfaltową, szybkorozpadową w ilości 

pod ścieralną.)

m
2 1820,00

SST

CPV

06.00.00.00

45233000-9

13 06.03.01.34

Uzupełnienie poboczy i zjazdów gruntowych materiałem 

kamiennym                                                                                     

(Plantowanie i uzupełnienie - pobocza gr. 10cm wykonane z 

mieszanki 0-32mm.)

m
2 450,00

14
Kalkulacja 

własna
Odmulenie rowu. Ilość urobku średnio 0,5m3/mb m 135,00

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania 

nawierzchni autostrad, dróg


