
Przedmiar robót 
 

1) Remont drogi dz nr ewid 6295/1 w Dynowie w km 0+000 - 0+350 
wraz z remontem przepustu w km 0+130 bocznej do ul. Karolówka 
w Dynowie. 

2) Remont drogi dz nr ewid 2476 w Dynowie obręb Bartkówka 
w km 0+000 - 0+260. 
 

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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strona nr:   1

Przedmiar

Podstawa nakładu, opis pozycji Ilo ść Krot. Jedn.
1 Remont drogi dz nr ewid 6295/1 w Dynowie w km 0+000  - 0+350 wraz z remontem przepustu w km 0+130 boczn ej do ul. 

Karolówka 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 ~0,35 km

1.2 Roboty odwadniaj ące - odmulenie rowów
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 ~240,00 m3

1.3 Roboty odwadniaj ące - remont przepustu w km 0+130
1.3.1 KNR 231/804/3

Rozebranie nawierzchni, z tłucznia mechanicznie, gr ubość nawierzchni 15·cm ~15,00 m2
1.3.2 KNR 231/802/7

Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechani cznie, grubo ść podbudowy 
15·cm ~15,00 m2

1.3.3 KNR 231/816/3
Rozebranie przepustów rurowych, rury betonowe Fi·60 ·cm ~10,00 m

1.3.4 KNR 404/1103/1
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicz nym załadowaniu i 
wyładowaniu, załadowanie koparko-ładowark ą samochodów samowyładowczych, przy 
obsłudze 3 samochodów na zmian ę ~7,68 m3

1.3.5 KNR 404/1103/4
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicz nym załadowaniu i 
wyładowaniu, transport samochodem samowyładowczym n a odległo ść 1 km ~7,68 m3

1.3.6 KNNR 4/1308/8
Kanały z rur karbowanych typu PP SN8 ł ączone na kielichy, Fi·600·mm ~12,00 m

1.3.7 KNNR 6/605/5
Przepusty rurowe, ścianki czołowe dla rur Fi 60·cm ~2,00 szt

1.3.8 KNNR 6/112/3
Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zag ęszczeniu 30·cm ~36,00 m2

1.3.9 KNNR 6/112/6
Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa górna, po zag ęszczeniu 15·cm ~36,00 m2

1.4 Roboty nawierzchniowe w km 0+000 - 0+270
1.4.1 KNNR 6/103/3 (1)

Profilowanie i zag ęszczanie podło ża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, 
wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, wa lec wibracyjny ~1 009,75 m2

1.4.2 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 ~1 009,75 m2

1.4.3 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 ~1 009,75 15,0 m2

1.4.4 KNNR 6/113/1
Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zag ęszczeniu 15·cm ~1 009,75 m2

1.4.5 KNNR 6/113/5
Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zag ęszczeniu 10·cm ~956,75 m2

1.4.6 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 ~903,75 m2

1.4.7 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 ~877,25 m2

1.4.8 KNNR 6/204/6
Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa górna, po uwałowaniu 15·cm - 
uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym ~162,00 m2

1.5 Roboty nawierzchniowe w km 0+270 - 0+350
1.5.1 KNNR 6/103/3 (1)

Profilowanie i zag ęszczanie podło ża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, 
wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, wa lec wibracyjny ~280,00 m2

1.5.2 KNNR 6/204/3
Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa dolna, po uwałowaniu 20·cm ~256,00 m2

2 Remont drogi dz nr ewid 2476 w Dynowie obr ęb Bartkówka w km 0+000 - 0+260.
2.1 Roboty przygotowawcze
2.1.1 KNNR 1/113/1

Usuni ęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoc ą koparek, grubo ść warstwy 
do 15·cm ~500,00 m2

2.1.2 KNNR 1/113/2
Usuni ęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoc ą koparek, dodatek za ka żde 
dalsze 5·cm grubo ści ~500,00 m2

2.1.3 KNR 404/1103/1
Wywiezienie humusu z terenu robót przy mechanicznym  załadowaniu i wyładowaniu, 
załadowanie koparko-ładowark ą samochodów samowyładowczych, przy obsłudze 3 
samochodów na zmian ę ~100,00 m3

2.1.4 KNR 404/1103/4
Wywiezienie humusu z terenu robót przy mechanicznym  załadowaniu i wyładowaniu, 
transport samochodem samowyładowczym na odległo ść 1 km ~100,00 m3

2.1.5 KNNR 1/210/1
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami  podsi ębiernymi, koparka 
0,15, gł ęboko ść do 3·m, kategoria gruntu I-III ~75,00 m3



strona nr:   2

Podstawa nakładu, opis pozycji Ilo ść Krot. Jedn.
2.2 Roboty nawierzchniowe
2.2.1 KNNR 6/103/3 (1)

Profilowanie i zag ęszczanie podło ża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, 
wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, wa lec wibracyjny ~725,00 m2

2.2.2 KNNR 6/113/6
Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zag ęszczeniu 15·cm ~725,00 m2

2.2.3 KNNR 6/307/1
Nawierzchnie z a żurowych płyt betonowych prostokatnych o wymiarach 1 00 x 75 x12 
cm, posiadaj ących zbrojenie konstrukcyjne ~660,00 m2

2.2.4 KNNR 6/204/5
Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa górna, po uwałowaniu 10·cm - 
uzupełnienie otworów w płytach a żurowych ~198,00 1,20 m2


