
Przedmiar robót 
 
 

Remont drogi gminnej Nr 108023R w km 0+800 – 1+210 ul. Głęboka 
w Dynowie. 
 

KOD I NAZWA CPV:  

 
45 23 31 42 – 6 – Remont nawierzchni dróg. 
45 23 32 20 – 7 – Roboty w zakresie nawierzchni dróg. 
  
 
 
 
ZAMAWIAJ ĄCY: Gmina Miejska Dynów 

36 – 065 Dynów 
ul. Rynek 2 

 
 
 

 
JEDNOSTKA OPRACOWUJĄCA PRZEDMIAR: Urz ąd Miejski Dynów 
         36 – 065 Dynów 

ul. Rynek 2 
 
 

Opracował: Andrzej Kiełbasa. 
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Przedmiar

Podstawa nakładu, opis pozycji Ilo ść Krot. Jedn.
1 Remont drogi gminnej Nr 108023R w km 0+800 - 1+210 ul. Gł ęboka w Dynowie
1.1 Roboty przygotowawcze
1.1.1 KNNR 1/111/2

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie 
pagórkowatym lub górskim ~0,41 km

1.1.2 KNR 201/109/6
Ręczne ścinanie i karczowanie, krzaki i podszycia rzadkie ~0,05 ha

1.1.3 KNR 201/111/1
Oczyszczenie terenu z pozostało ści po wykarczowaniu, drobne gał ęzie, korzenie, 
kora i wrzos ze spaleniem na miejscu ~525,00 m2

1.1.4 KNR 231/817/4
Rozebranie ścieków z elementów betonowych, podsypka cementowo-p iaskowa, elementy
betonowe grubo ści 10·cm ~170,00 m

1.1.5 KNR 404/1101/3
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy r ęcznym załadowaniu i wyładowaniu, (na
odległo ść 1·km) samochodem dostawczym ~17,85 m3

1.1.6 KNR 404/1101/6
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy r ęcznym załadowaniu i wyładowaniu, (za
każdy rozpocz ęty 1·km ponad 1·km)) samochodem dostawczym ~17,85 4,00 m3

1.2 Roboty odwadniaj ące
1.2.1 KNR 201/223/1

Wykopy rowów i kanałów melioracyjnych oraz wykopy p rzy regulacji rzek wykonywane
koparkami podsi ębiernymi 0,25·m3 na odkład, obj ęto ść rowu do 1,50·m3/mb, grunt 
kategorii I-II ~157,50 m3

1.2.2 KNR 231/1404/2
Oczyszczanie przepustów z namułu, przepusty Fi·0,6· m ~18,00 m

1.2.3 KNR 231/402/3
Ławy pod korytko betonowe, betonowa zwykła ~19,25 m3

1.2.4 KNR 231/606/3
Ścieki z elementów betonowych, na podsypce cementowo -piaskowej, grubo ść 
prefabrykatów 15·cm ~350,00 m

1.2.5 KNR 231/502/4
Analogia - Umocnienie skarp rowu płytami betonowymi , 50x50x7·cm na podsypce 
cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zapraw ą cementow ą ~350,00 m2

1.3 Roboty nawierzchniowe
1.3.1 KNNR 6/103/3 (1)

Profilowanie i zag ęszczanie podło ża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, 
wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, wa lec wibracyjny ~1 464,65 m2

1.3.2 KNR 231/111/3
Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem 25·kg/m 2 wykonywane sprz ętem 
mechanicznym, mieszarki doczepne, grubo ść podbudowy po zag ęszczeniu 15·cm o 
RM=2,5 MPA ~1 464,65 m2

1.3.3 KNR 231/111/4
Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem 25·kg/m 2 wykonywane sprz ętem 
mechanicznym, mieszarki doczepne, dodatek za ka żdy nast ępny 1·cm grubo ści 
podbudowy o RM=2,5 MPA ~1 464,65 10,0 m2

1.3.4 KNNR 6/113/6
Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zag ęszczeniu 15·cm ~1 376,85 m2

1.3.5 KNNR 6/308/3 (2)
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (wa rstwa wi ążąca), mieszanka 
asfaltowa AC 16 W, grubo ść po zag ęszczeniu 6·cm, masa grysowa, samochód 5-10·t ~1 289,05 m2

1.3.6 KNNR 6/309/2 (2)
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (wa rstwa ścieralna), mieszanka 
asfaltowa AC 11 S, grubo ść po zag ęszczeniu 4·cm, masa grysowa, samochód 5-10·t ~1 245,15 m2

1.3.7 KNNR 6/204/6
Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa górna, po uwałowaniu 15·cm - 
uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym i nawierzchn i zjazdów ~294,00 m2

1.3.8 KNNR 6/1002/1 (1)
Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emu lsj ą asfaltow ą, grysy 
kamienne o wymiarach 2-5·mm, ilo ść kruszywa 8,0·dm3/m2, samochód do 5·t (1) - 
skropienie pobocza po stronie prawej drogi. ~129,00 m2


