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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem wyceny jest przebudowa drogi gmionnej w miejscowości Brzeski, gmina Klwów.
 
Powyższa inwestycja zlokalizowana jest na terenie powiatu przysuskiego w gminie Klwów w pasie drogowym
drogi gminnej. Droga gminna łączy się z drogą powiatową nr 1695W. Włączenie drogi gminnej do drogi powia-
towej jest objęte przedmiarem robót.
Dane do sporządzenia przedmiaru robót zostały wzięte z inwentaryzacji wykonanej w terenie.
 
Parametry techniczne przebudowywanej drogi
Zgodnie z prowadzoną ewidencją przez zarządcę drogi, droga ta jest drogą wewnętrzną o następujących pa-
rametrach technicznych:
Klasa drogi                                       - wewnętrzna
Prędkość projektowa                       - 30 km/h
Kategoria ruchu                               - KR1
Długość odcinka DG                      - 553,0 m
Szerokość jezdni                             - 3,5 do 4,0 m 
Szerokość poboczy                         - 0,5 m 
Moduł sprężystości (wtórny) nie mniejszy niż 80 MPa.
 
Projektowana przebudowa drogi gminnej na całej swojej długości ma podłoże gruntowe zaliczane do kategorii
G1 i kategorię ruchu KR1, dla tych parametrów przyjęto na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz. U. Nr 43 poz. 430 z 1999r. i katalogu wzmocnień nawierzchni wzmoc-
nienie istniejącej nawierzchni:
 
W pierwszym etapie nawierzchnia jezdni zostanie wykonana w kruszywie.
 
Jezdnia 
Podbudowa z kruszywa łamanego frakcji 0/63 stabilizowanego mechanicznie    gr. 23 cm;
 
Pobocze
Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/31,5                                                    gr. 10 cm
 
Odwodnienie
Oczyszczenie rowów drogowych wraz z umocnieniem dna i skarp elementami betonowymi - płytami ażurowy-
mi; 
Przebudowa istniejących i budowa nowych przepustów Dn 600 dł. 16,5 m; Dn 400 dł. 10,0 m i 7,0 m; 
Budowa rowu drogowego otwartego głębokości do 1,0 m;
Budowa rowu krytego z rur PP Dn 400 dł. 60 m;
Budowa studni betonowej Dn 1200 z osadnikiem i kratą na wlocie 1 szt. na połączeniu rowu otwartego z ro-
wem krytym;
Budowa studni kontrolnych z PP Dn 400 w ciągu rowu krytego 2 szt.
 
Inne
Karczowanie krzewów, zabezpieczenie sieci teletechnicznej oraz regulacja zaworów wodociągowych. 
 
Założenia wyjściowe do kosztorysowania:
- nakłady rzeczowe poszczególnych robót wyliczyć na podstawie KNNR korzystając z ogólnodostępnych na
rynku programów do   kosztorysowania np. NORMA;
- roboty ziemne należy wykonać mechanicznie a tam gdzie jest to miemożliwe ręcznie, nadmiar odwozimy na
odkład do 2 km;
- materiały pochodzące z rozbiórki odwozimy na odkład do 2 km;
- kruszywa dowożone z odległości 100 km.

Norma STD Wersja 4.40 Nr seryjny: 7513 Użytkownik: MS



PRZEDMIAR  ROBÓT

Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 Roboty przygotowawcze D-01.00.00
1

d.1
KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa
drogi w terenie równinnym

km

553.00*0.001 km 0.55
RAZEM 0.55

2
d.1

KNR 2-01
0108-02

Mechaniczne karczowanie zagajników średniej gęstości ha

250.0*2.5*0.0001 ha 0.06
RAZEM 0.06

2 Odwodnienie korpusu drogowego D-03.00.00
3

d.2
KNR 2-31
1404-02

Przebudowa przepustu o śr. 0.6 m wraz z wyknaniem wykopu,
fundamentu wymiany części przelotowej i ścianek czołowych
prefabrykowanych z odtworzeniem nawierzchni (pod drogą po-
wiatową).

m

16.5 m 16.50
RAZEM 16.50

4
d.2

KNR 2-31
0605-06

Przepusty rurowe pod drogą gminną - rury z PP o śr. 40 cm,
ścianki czołowe proste, ława fundamentowa żwirowa z wykona-
niem wykopu i zasypki.

m

10.0+7.0 m 17.00
RAZEM 17.00

5
d.2

KNR 2-31
1403-06

Wykonanie rowów drogowych o głębokości średnio 70 cm z
wyprofilowaniem dna i skarp rowu z odwiezieniem nadmiaru
urobku na odkład do 2 km.

m3

(140.0+16.0+128.0)*(0.4+2.5)*0.8/2 m3 329.44
RAZEM 329.44

6
d.2

KNR 2-01
0520-01

Umocnienie skarp i dna rowu płytami prefabrykowanymi ażuro-
wymi 40x60 cm gr. 8 cm z wypełnieniem wolnych przestrzeni
humusem i obsianiem trawą, podsypka cementowo - piaskowa
5 cm.

m2

128.0*1.67 m2 213.76
RAZEM 213.76

7
d.2

KNR-W 2-
18 0408-
06

Wykonanie kanału z rur PP (PVC) łączonych na wcisk o śr.
zewn. 400 mm (rów kryty) z wykonaniem umocnienia wylotu i
zabezpieczeniem otworu kratką wraz z wykonaniem wykopu i
zasypki z ubiciem warstwami.

m

60.0 m 60.00
RAZEM 60.00

8
d.2

KNR-W 2-
18 0515-
01

Studnia rewizyjna z kręgów betonowych o śr. 1200 mm z osad-
nikiem wykonywana metodą studniarską w gruncie kat.I-II - głę-
bokość 2 m wraz z wykonaniem wykopu, osadnikiem na wlocie
i kratą wg KPED, właz typu ciężkiego.

stud.

1 stud. 1.00
RAZEM 1.00

9
d.2

KNR-W 2-
18 0517-
02

Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o śr 315-425
mm - zamknięcie rurą teleskopową z włazem typu ciężkiego.

szt

2 szt 2.00
RAZEM 2.00

3 Podbudowy D-04.00.00
10
d.3

KNNR 6
0101-02

Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI
na całej szerokości jezdni z odwiezieniem nadmiaru urobku na
odkład do 2 km.

m2

{118.05*3.7+21.25*4.2+10.7*(4.2+3.7)/2+7.74*2+20.0*3.7+7.5+
3.7}+(150.5*4.2+6.5+7.0+7.74*2)+(232.5*3.7)

m2 2190.31

RAZEM 2190.31
11
d.3

KNNR 6
0113-04

Podbudowa z kruszyw łamanych 0/63 gr. 23 cm stabilizowa-
nych mechanicznie zamknięta kruszywem frakcji 0/4..

m2

2190.31 m2 2190.31
RAZEM 2190.31
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PRZEDMIAR  ROBÓT

Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

4 Roboty wyko ńczeniowe D-06.00.00
12
d.4

KNNR 6
1301-05

Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości
ścinania do 10 cm z odwiezieniem ścinki na odkład do 2 km.

m2

(150.0+20.0+150.5)*2*0.75+(232.5*2*0.5) m2 713.25
RAZEM 713.25

13
d.4

KNNR 6
0204-01

Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego 0/31,5 wraz zagęsz-
czeniem, gr. warstwy 10 cm

m2

713.25 m2 713.25
RAZEM 713.25

14
d.4

KNR-W 2-
19 0306-
04

Rury ochronne (osłonowe) typu AROT o śr. nom. 90 mm m

8.0+18.0 m 26.00
RAZEM 26.00

15
d.4

KNR 2-31
1406-04

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych szt.

5 szt. 5.00
RAZEM 5.00

16
d.4

KNR 2-31
1406-03

Regulacja hydrantu - przestawienie w inne miejsce do 1 m. szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

5 Oznakowanie pionowe D-07.02.00
17
d.5

KNR 2-31
0702-01

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm, z
wykonaniem i zasypaniem dołów, z ubiciem warstwami.

szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

18
d.5

KNR 2-31
0703-01

Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu,
ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 ( D-
46 szt. 2 i D-47 szt. 2 ).

szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa 
wyceny

Opis Jedn. 
miary

Ilość Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

1 Roboty przygotowawcze D-01.00.00
1

d.1
KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym

km 0.55

2
d.1

KNR 2-01
0108-02

Mechaniczne karczowanie zagajników śred-
niej gęstości

ha 0.06

2 Odwodnienie korpusu drogowego D-03.00.00
3

d.2
KNR 2-31
1404-02

Przebudowa przepustu o śr. 0.6 m wraz z wy-
knaniem wykopu, fundamentu wymiany częś-
ci przelotowej i ścianek czołowych prefabry-
kowanych z odtworzeniem nawierzchni (pod
drogą powiatową).

m 16.50

4
d.2

KNR 2-31
0605-06

Przepusty rurowe pod drogą gminną - rury z
PP o śr. 40 cm, ścianki czołowe proste, ława
fundamentowa żwirowa z wykonaniem wyko-
pu i zasypki.

m 17.00

5
d.2

KNR 2-31
1403-06

Wykonanie rowów drogowych o głębokości
średnio 70 cm z wyprofilowaniem dna i skarp
rowu z odwiezieniem nadmiaru urobku na od-
kład do 2 km.

m3 329.44

6
d.2

KNR 2-01
0520-01

Umocnienie skarp i dna rowu płytami prefa-
brykowanymi ażurowymi 40x60 cm gr. 8 cm z
wypełnieniem wolnych przestrzeni humusem i
obsianiem trawą, podsypka cementowo -
piaskowa 5 cm.

m2 213.76

7
d.2

KNR-W 2-18
0408-06

Wykonanie kanału z rur PP (PVC) łączonych
na wcisk o śr. zewn. 400 mm (rów kryty) z
wykonaniem umocnienia wylotu i zabezpie-
czeniem otworu kratką wraz z wykonaniem
wykopu i zasypki z ubiciem warstwami.

m 60.00

8
d.2

KNR-W 2-18
0515-01

Studnia rewizyjna z kręgów betonowych o śr.
1200 mm z osadnikiem wykonywana metodą
studniarską w gruncie kat.I-II - głębokość 2 m
wraz z wykonaniem wykopu, osadnikiem na
wlocie i kratą wg KPED, właz typu ciężkiego.

stud. 1.00

9
d.2

KNR-W 2-18
0517-02

Studzienki kanalizacyjne systemowe "
VAWIN" o śr 315-425 mm - zamknięcie rurą
teleskopową z włazem typu ciężkiego.

szt 2.00

3 Podbudowy D-04.00.00
10
d.3

KNNR 6
0101-02

Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm
w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni
z odwiezieniem nadmiaru urobku na odkład
do 2 km.

m2 2190.31

11
d.3

KNNR 6
0113-04

Podbudowa z kruszyw łamanych 0/63 gr. 23
cm stabilizowanych mechanicznie zamknięta
kruszywem frakcji 0/4..

m2 2190.31

4 Roboty wyko ńczeniowe D-06.00.00
12
d.4

KNNR 6
1301-05

Plantowanie poboczy wykonywane mecha-
nicznie przy grubości ścinania do 10 cm z od-
wiezieniem ścinki na odkład do 2 km.

m2 713.25

13
d.4

KNNR 6
0204-01

Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego 0/
31,5 wraz zagęszczeniem, gr. warstwy 10 cm

m2 713.25

14
d.4

KNR-W 2-19
0306-04

Rury ochronne (osłonowe) typu AROT o śr.
nom. 90 mm

m 26.00

15
d.4

KNR 2-31
1406-04

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów
wodociągowych

szt. 5.00

16
d.4

KNR 2-31
1406-03

Regulacja hydrantu - przestawienie w inne
miejsce do 1 m.

szt. 2.00

5 Oznakowanie pionowe D-07.02.00
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa 
wyceny

Opis Jedn. 
miary

Ilość Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
17
d.5

KNR 2-31
0702-01

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych
o śr. 50 mm, z wykonaniem i zasypaniem do-
łów, z ubiciem warstwami.

szt. 4.00

18
d.5

KNR 2-31
0703-01

Przymocowanie tablic znaków drogowych za-
kazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyj-
nych o powierzchni do 0.3 m2 ( D-46 szt. 2 i
D-47 szt. 2 ).

szt. 4.00

Warto ść kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem warto ść kosztorysowa robót

Słownie:  
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TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robociz-
na

Materiały Sprz ęt Kp Z Uprosz-
czone

RAZEM

1 Roboty przygotowaw-
cze D-01.00.00

2 Odwodnienie korpusu
drogowego D-
03.00.00

3 Podbudowy D-
04.00.00

4 Roboty wyko ńczenio-
we D-06.00.00

5 Oznakowanie piono-
we D-07.02.00
RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Słownie:  
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