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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem wyceny jest przebudowa drogi gmionnej nr 330313W Klwów - Głuszyna, gmina Klwów na odcin-
ku od km 0+476 do km 1+705,50.
 
Istniejąca droga gminna posadowiona jest na działce nr ew. 270 i 222, obręb Klwów. 
Przedmiotowa droga rozpoczyna się na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1108W w miejscowości Klwów.
Na odcinku od km 0+000 do km 0+476 droga ma jezdnię o nawierzchni asfaltowej szerokości 4,5 m i pobocza
gruntowe szerokości 0,75 m, na odcinku od km 0+476 do km 1+705,50, jezdnię szerokości 4,5 m o nawierz-
chni tłuczniowej oraz pobocza gruntowe o szerokości 0,75 m, dalej do miejscowości Głuszyna, jezdnię asfalto-
wą o szerokości 4,5 m i pobocza gruntowe o szerokości 0,75 m. Szerokość pasa drogowego 12,5 m.  
Projekt obejmuje przebudowę drogi gminnej na odcinku od km 0+476 do km 1+705,50 , cały odcinek przezna-
czony do przebudowy ma długość 1229,50 m. Projekt nie ingeruje w pas drogowy drogi powiatowej.  
Droga objęta projektem przebudowy to droga pełniąca funkcję lokalną obecnie głównie gospodarczą, dojazdo-
wą do istniejącej zabudowy oraz pomiędzy miejscowościami Klwów i Głuszyna. Projektowana przebudowa nie
wykracza poza istniejący pas drogowy.  
Zabudowa przy tej drodze to budynki jednorodzinne i gospodarcze. 
W pasie drogowym drogi gminnej brak infrastruktury podziemnej i nadziemnej. 
 
Istniejącą nawierzchnię drogi projektuje się wyprofilować i wzmocnić wykorzystując jako podbudowę a na niej
ułożyć warstwy z betonu asfaltowego. Istniejące pobocze po obu stronach jezdni należy ulepszyć kruszywem
łamanym na szerokości 0,75 m.
W km 0+495, 0+764 i w km 1+687 zaprojektowano mijanki o szerokości jezdni 5,0 m i długości 25,0 m z obus-
tronnymi poboczami szerokości 0,75 m.
Konstrukcja projektowanych elementów drogi pokazana jest na rysunku nr 3 - Przekroje konstrukcyjne.
Wszystkie zastosowane materiały będą spełniać wymagania Polskich Norm i posiadać stosowne certyfikaty.
Nie zachodzi potrzeba przebudowy istniejącej infrastruktury podziemnej.
 
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 10 km;
- materiały pochodzące z rozbiórki odwozimy na odkład do 2 km;
- masa mineralno - asfaltowa dowożona z odległości 30 km;
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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

1229.50*0.001 km 1.23
RAZEM 1.23

2
d.1

KNR 2-31
0803-03

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-
bitumicznych o grubości 8 cm z odwiezieniem na odkład do 2
km.

m2

177.0 m2 177.00
RAZEM 177.00

3
d.1

KNR 2-01
0108-02

Mechaniczne karczowanie zagajników średniej gęstości z wy-
wiezieniem i utylizowaniem pozostałości

ha

(2.0*450.0*2+5.0*240.0)*0.0001 ha 0.30
RAZEM 0.30

4
d.1

KNR 2-31
0802-07

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego (
istniejącej nawierzchni ) o grubości 15 cm na odcinku, który
znajduje się poza pasem drogowym z wykorzystaniem do po-
nownego wbudowania.

m2

240.0*4.5 m2 1080.00
RAZEM 1080.00

2 Podbudowy D-04.00.00
5

d.2
KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni w
gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm z odwiezieniem nadmiaru
urobku na odkład do 2 km na odcinku jak w poz. 4.

m2

240.0*4.7 m2 1128.00
RAZEM 1128.00

6
d.2

KNNR 6
0102-05

Koryta gł. 20 cm wykonywane w gruntach kat. V-VI na posze-
rzeniach jezdni tam gdzie jezdnia ma mniej niż 4,5 m z odwie-
zieniem nadmiaru urobku na odkład do 10 km.

m2

450.00*0.7+350.0*2.0 m2 1015.00
RAZEM 1015.00

7
d.2

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/63  warstwa o grubości po
zagęszczeniu 23 cm stabilizowana mechanicznie na poszerze-
niach.

m2

1015.00 m2 1015.00
RAZEM 1015.00

8
d.2

KNR 2-31
0108-02

Wyrownanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfal-
towa z wbudowaniem mechanicznym w iolści 125 kg/m2 na po-
szerzeniach jezdni.

t

1015.0*125.0*0.001 t 126.88
RAZEM 126.88

9
d.2

KNR 2-31
0103-05

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. V-VI - istniejąca pod-
budowa.

m2

(1705.5-476.0)*4.7+(25*0.5+0.5)+(30.52*0.5+0.5)+19.9+8.6+
170.0

m2 6005.91

RAZEM 6005.91
10
d.2

KNR 2-31
0107-02

Wyrownanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sor-
towanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość
warstwy po zagęszczeniu ponad 10 cm

m3

6005.91*0.15 m3 900.89
RAZEM 900.89

11
d.2

KNNR 6
1005-07

Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych, warstw
konstrukcyjnych nieulepszonych.

m2

6005.91 m2 6005.91
RAZEM 6005.91

12
d.2

KNR 2-31
1004-07

Skropienie nawierzchni drogowej ulepszonej asfaltem - warst-
wa wiążąca.

m2

(1705.5-476.0)*4.6+13.0+15.76+19.9+8.6+170.0 m2 5882.96
RAZEM 5882.96
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PRZEDMIAR  ROBÓT

Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

3 Nawierzchnie D-05.00.00
13
d.3

KNNR 6
0309-01

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych
AC8S o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)

m2

(1705.5-476.0)*4.5+13.0+15.76+19.9+8.6+170.0 m2 5760.01
RAZEM 5760.01

14
d.3

KNR 2-31
0311-01

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-
żwirowych AC11W - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po
zagęszcz. 4 cm

m2

(1705.5-476.0)*4.6+13.0+15.76+19.9+8.6+170.0 m2 5882.96
RAZEM 5882.96

4 Roboty wyko ńczeniowe D-06.00.00
15
d.4

KNNR 6
1301-05

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

m2

1229.5*0.75*2 m2 1844.25
RAZEM 1844.25

16
d.4

KNNR 6
0204-01

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

m2

1229.5*0.75*2 m2 1844.25
RAZEM 1844.25

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 wraz
z wykonaniem i zasypaniem dołów i ubiciem warstwami z wyko-
naniem fundamentów  z betonu.

szt.

8 szt. 8.00
RAZEM 8.00

18
d.5

KNR 2-31
0703-01

Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu,
ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 ( A-5
szt. 3, A-30 szt. 1, T-0 szt. 1 ).

szt.

5 szt. 5.00
RAZEM 5.00

19
d.5

KNR 2-31
0703-02

Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu,
ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 (
D-42 szt. 1 i D-43 szt. 1 ).

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.
obm.

Ilość Cena 
jedn.

Warto ść

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 1.23

2
d.1

KNR 2-31
0803-03

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mie-
szanek mineralno-bitumicznych o grubości 8
cm z odwiezieniem na odkład do 2 km.

m2 177.00

3
d.1

KNR 2-01
0108-02

Mechaniczne karczowanie zagajników śred-
niej gęstości z wywiezieniem i utylizowaniem
pozostałości

ha 0.30

4
d.1

KNR 2-31
0802-07

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kru-
szywa kamiennego ( istniejącej nawierzchni )
o grubości 15 cm na odcinku, który znajduje
się poza pasem drogowym z wykorzystaniem
do ponownego wbudowania.

m2 1080.00

2 Podbudowy D-04.00.00
5

d.2
KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej sze-
rokości jezdni w gruncie kat. I-IV głębokości
30 cm z odwiezieniem nadmiaru urobku na
odkład do 2 km na odcinku jak w poz. 4.

m2 1128.00

6
d.2

KNNR 6
0102-05

Koryta gł. 20 cm wykonywane w gruntach kat.
V-VI na poszerzeniach jezdni tam gdzie jezd-
nia ma mniej niż 4,5 m z odwiezieniem nad-
miaru urobku na odkład do 10 km.

m2 1015.00

7
d.2

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/63  wars-
twa o grubości po zagęszczeniu 23 cm stabi-
lizowana mechanicznie na poszerzeniach.

m2 1015.00

8
d.2

KNR 2-31
0108-02

Wyrownanie istniejącej podbudowy mieszan-
ką mineralno-asfaltowa z wbudowaniem me-
chanicznym w iolści 125 kg/m2 na poszerze-
niach jezdni.

t 126.88

9
d.2

KNR 2-31
0103-05

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie
podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierz-
chni w gruncie kat. V-VI - istniejąca podbudo-
wa.

m2 6005.91

10
d.2

KNR 2-31
0107-02

Wyrownanie istniejącej podbudowy tłuczniem
kamiennym sortowanym z zagęszczeniem
mechanicznym - średnia grubość warstwy po
zagęszczeniu ponad 10 cm

m3 900.89

11
d.2

KNNR 6
1005-07

Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni
drogowych, warstw konstrukcyjnych nieulep-
szonych.

m2 6005.91

12
d.2

KNR 2-31
1004-07

Skropienie nawierzchni drogowej ulepszonej
asfaltem - warstwa wiążąca.

m2 5882.96

3 Nawierzchnie D-05.00.00
13
d.3

KNNR 6
0309-01

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitu-
micznych asfaltowych AC8S o grubości 4 cm
(warstwa ścieralna)

m2 5760.01

14
d.3

KNR 2-31
0311-01

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitu-
micznych grysowo-żwirowych AC11W - wars-
twa wiążąca asfaltowa - grubość po
zagęszcz. 4 cm

m2 5882.96

4 Roboty wyko ńczeniowe D-06.00.00
15
d.4

KNNR 6
1301-05

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

m2 1844.25

16
d.4

KNNR 6
0204-01

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

m2 1844.25

5 Oznakowanie pionowe D-07.02.00
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.
obm.

Ilość Cena 
jedn.

Warto ść

17
d.5

KNR 2-31
0702-01

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych
o śr. 50 mm wraz z wykonaniem i zasypa-
niem dołów i ubiciem warstwami z wykona-
niem fundamentów  z betonu.

szt. 8.00

18
d.5

KNR 2-31
0703-01

Przymocowanie tablic znaków drogowych za-
kazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyj-
nych o powierzchni do 0.3 m2 ( A-5 szt. 3, A-
30 szt. 1, T-0 szt. 1 ).

szt. 5.00

19
d.5

KNR 2-31
0703-02

Przymocowanie tablic znaków drogowych za-
kazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyj-
nych o powierzchni ponad 0.3 m2 ( D-42 szt.
1 i D-43 szt. 1 ).

szt. 2.00

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 Podbudowy D-
04.00.00

3 Nawierzchnie D-
05.00.00

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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