
Usługi Budowlane - Marketing
in�.Krzysztof Kudrynski

45-475 Opole, ul.Orzechowa 24/2

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówie�
45232130-2 Roboty budowlane w zakresie ruroci�gów do odprowadzania wody burzowej
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w ci�gu drogi powiatowej Nr

1712 O Ozimek - Przywory w m. Ozimek ul. Daniecka - - VIII Etap
INWESTOR   :     Zarz�d Dróg Powiatowych w Opolu
ADRES INWESTORA   :     45-084 Opole, ul.Strzelców Byt. 7
BRAN�A   :     Instalacyjna, Drogowa

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR   :     in�.Krzysztof Kudry�ski
DATA OPRACOWANIA   :     2012-01-10

Dokument zostal opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



1712 O Ozimek daniecka 8 prd PRZEDMIAR

Lp. Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 KANALIZACJA DESZCZOWA
1.1 Roboty ziemne

1
d.1.1

D.02.01.01 Wykopy oraz przekopy o gł�b.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsi�bier-
nymi o poj.ły�ki 0.15 m3 w gr.kat. I-III /mechanicznie 80%/

m3

<kolektor fi 300 > 0.90*[(1.60+1.57)/2*49.00]*0.80 m3 55.92
<studnie, wpusty i przykanaliki> [2.00*2.00*2.00+1.5*1.5*1.7+1.50*0.6*1.2]*
0.80

m3 10.32

RAZEM 66.24
2

d.1.1
D.02.01.01 Wykopy liniowe lub jamiste o gł�boko�ci do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do

1,5 m w gruncie kat. III /r�cznie 20%/
m3

<kolektor fi 300 > 0.90*[(1.60+1.57)/2*49.00]*0.20 m3 13.98
<studnie, wpusty i przykanaliki> [2.00*2.00*2.00+1.5*1.5*1.7+1.50*0.6*1.2]*
0.20

m3 2.58

RAZEM 16.56
3

d.1.1
D.02.01.01 Wywiezienie ziemi z terenu budowy przy mechanicznym załadowaniu i wyła-

dowaniu samochodem samowyładowczym na odległo�� 1 km - na odkład
m3

<ziemia> 66.24+16.56 m3 82.80
RAZEM 82.80

1.2 Roboty instalacyjne kd
4

d.1.2
D.03.02.01 Pełne umocnienie �cian wykopów wraz z rozbiórk� palami szalunkowymi sta-

lowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gł�b.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV

m2

<kolektor fi 300 > 2*[(1.60+1.57)/2*49.00] m2 155.33
RAZEM 155.33

5
d.1.2

D.03.02.01 Podło�a pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm m3

<kolektor> 0.9*0.10*49.00 m3 4.41
RAZEM 4.41

6
d.1.2

D.03.02.01 Kanały z rur PVC ł�czonych na wcisk o �r. zewn. 315 mm m

<D1-D2> 49.00 m 49.00
RAZEM 49.00

7
d.1.2

D.03.02.01 Kanały z rur PVC ł�czonych na wcisk o �r. zewn. 200 mm m

1.5 m 1.50
RAZEM 1.50

8
d.1.2

D.03.02.01 Studnie rewizyjne z kr�gów betonowych o �r. 1200 mm w gotowym wykopie o
gł�bok. h=1,85 m

stud.

1 stud. 1.00
RAZEM 1.00

9
d.1.2

D.03.02.01 Studzienki �ciekowe uliczne betonowe o �r.500 mm z osadnikiem bez syfonu szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

10
d.1.2

D.03.02.01 Obsypka piaskowa ruroci�gy z materiałów sypkich grub. 30cm ponad wierzch
rury

m3

<kolektor> 0.9*0.60*49.00 m3 26.46
RAZEM 26.46

11
d.1.2

D.03.02.01 Zasypanie wykopów .fund.podłu�nych,punktowych,rowów,wykopów obiekto-
wych spycharkami z zag�szcz.mechanicznym zag�szczarkami (gr.warstwy w
stanie lu�nym 40 cm) - kat.gr. I-IV z odkładu

m3

<wykopy pod instalacje>82.80 m3 82.80
<minus obj.kanału i urz�dze�>-0.25*3.14*[0.3*0.3*49.00+0.2*0.2*1.50+1.4*
1.4*2.0+0.75*0.75*1.7]

m3 -7.34

<obj.podsypki i obsypki> -[4.41+26.46] m3 -30.87
RAZEM 44.59

2 ROBOTY DROGOWE
2.1 Roboty przygotowawcze+ziemne
12

d.2.1
D.01.02.02 Usuni�cie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubo�ci do 10 cm za pomo-

c� spycharek z wywozem ziemi na odkład
m2

(49.0+41.00)*[(4.0+5.0)/2] m2 405.00
RAZEM 405.00

13
d.2.1

D.01.02.04 Roboty remontowe - ci�cie pił� nawierzchni bitumicznych na gł.  11cm m

56.0+49.0 m 105.00
RAZEM 105.00

14
d.2.1

D.01.02.04 Rozebranie nawierzchni z tłucznia gr. 20 cm mechanicznie m2

105.0*0.20 m2 21.00
RAZEM 21.00

15
d.2.1

D.01.02.04 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr.  11cm m2

105.0*0.20 m2 21.00
RAZEM 21.00

16
d.2.1

D.01.02.04 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm m2
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105.0*0.5 m2 52.50
RAZEM 52.50

17
d.2.1

D.01.02.04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym na wysypisko z opłat� za składo-
wanie

m3

<tłucze�> 21.0*0.2 m3 4.20
<bitum> 21.00*0.11+52.50*0.05 m3 4.94

RAZEM 9.14
18

d.2.1
D.02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi�biernymi o poj.ły�ki 0.40 m3 w

gr.kat. III-IV z transp.urobku na odkład - /ziemia do wbudowania w nasyp/
m3

 
<wg tab.robót ziemnych km 0+000 - 0+123> 5.1+12.8+19.2+18.8+18.2 m3 74.10
<potr�cenie za rozbiórk� nawierzchni> -21.00*0.31 m3 -6.51
<potr�cenie za zdj�cie humusu> -405*0.10 m3 -40.50

RAZEM 27.09
19

d.2.1
D.03.02.01 Formowanie i zag�szczanie nasypów o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie

kat.I-II
m3

<wg tab.robót ziemnych km 0+000 - 0+123> 3.3+31.9+49.2+13.4+17.9 m3 115.70
RAZEM 115.70

20
d.2.1

D.03.02.01 Wywiezienie ziemi z terenu budowy przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym - DOWÓZ ZIEMI Z ODKŁADU

m3

< grunt z odkładu - kan. deszczowa> 82.80-44.59 m3 38.21
< wykop  br. drog>  67.59 m3 67.59

RAZEM 105.80
21

d.2.1
D.03.02.01 Formowanie nasypów  z materiałów sypkich - zakup i dostawa piasku m3

<nasypy z trz> 115.70 m3 115.70
<minus wykop  br. drog> - 67.59 m3 -67.59
<minus grunt z odkładu - kan. deszczowa> -[82.80-44.59] m3 -38.21

RAZEM 9.90
22

d.2.1
D.03.02.01 Zag�szczanie nasypów walcami samojezdnymi wibracyjnymi; grunt sypki

kat.I-II
m3

115.70 m3 115.70
RAZEM 115.70

2.2 Roboty nawierzchniowe
23

d.2.2
D.08.01.01 Ława pod kraw��niki betonowa z oporem B-15 m3

124.0*0.3*0.4 m3 14.88
RAZEM 14.88

24
d.2.2

D.08.01.01 Kraw��niki betonowe wystaj�ce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej

m

10.0+105.0+3*3.0 m 124.00
RAZEM 124.00

25
d.2.2

D.04.02.01 Warstwy ods�czaj�ca zag�szczana mechanicznie o grubo�ci 15 cm z piasku m2

105.0*0.75 m2 78.75
RAZEM 78.75

26
d.2.2

D.04.04.02 Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm m2

105.0*0.75 m2 78.75
RAZEM 78.75

27
d.2.2

D.04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsj� asfaltow� na zimno podbudo-
wy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zu�ycie emulsji 0,8
kg/m2

m2

105.0*0.75 m2 78.75
RAZEM 78.75

28
d.2.2

D-05.03.05b Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubo�ci 6
cm (warstwa wi���ca) - roboty na poszerzeniach

m2

105.0*0.75 m2 78.75
RAZEM 78.75

29
d.2.2

D.04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsj� asfaltow� na zimno podbudo-
wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zu�ycie emulsji 0,5 kg/m2

m2

(0.75+0.50)*105.0 m2 131.25
RAZEM 131.25

30
d.2.2

D-05.03.05a Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubo�ci 5
cm (warstwa �cieralna) - roboty na poszerzeniach,

m2

(0.75+0.50)*105.0 m2 131.25
RAZEM 131.25

2.3 Roboty chodnikowe
31

d.2.3
D.04.04.02 Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm m2

<chodnik>
2.0*[10.0] m2 20.00

RAZEM 20.00
32

d.2.3
D.04.04.02 Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm m2
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<zjazdy> 
5.50*4.0*3 m2 66.00
<skosy> (2.0*2.0*0.5)*2*3 m2 12.00

RAZEM 78.00
33

d.2.3
D.08.02.02 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubo�ci 6 cm na podsypce cem-pias-

kowej z wypełnieniem spoin piaskiem /szarej/
m2

 
<chodnik>
2.0*[10] m2 20.00

RAZEM 20.00
34

d.2.3
D.08.02.02 Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubo�ci 8 cm na podsypce cem-piasko-

wej z wypełnieniem spoin piaskiem /kolor czerwony /
m2

 
<zjazdy> 
5.50*4.0*3 m2 66.00
<skosy> (2.0*2.0*0.5)*2*3 m2 12.00

RAZEM 78.00
35

d.2.3
D08.03.01 Obrze�a betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy-

pełnione zapraw� cementow�
m

 
10+3*2*4.0 m 34.00

RAZEM 34.00
36

d.2.3
D.06.01.01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubo�ci warstwy humusu 10cm. m2

(49.0+41.00)*[(2.0+3.0)/2] m2 225.00
RAZEM 225.00
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