
Pracownia Projektowa PRODIST Sp. J. ul. Warsztatowa 13, 33-100 Tarnów

Przedmiar
45233140-2 Roboty drogowe
  
Nazwa inwestycji   :     Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Pleśna "STYRNA" o długości 230m.
Adres inwestycji   :     dz. 160 , obręb. 0001. msc. Pleśna
Inwestor   :     Gmina Pleśna
Adres inwestora   :     33-171 Pleśna 240

  :     drogowa

  :     Krzysztof Knapik
  :     Grzegorz Schmidt

Data opracowania   :     26.02.2017

Stawka roboczogodziny   :     
  :     

NARZUTY
  Koszty pośrednie [Kp] ............................................    % R, S
  Zysk [Z] ..................................................................    % R+Kp(R), S+Kp(S)
  VAT [V] ..................................................................    % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

Wartość netto:   :                zł
VAT:   :                zł
Wartość brutto:   :                zł
Słownie:

Podpis Wykonawcy Podpis Inwestora

Data opracowania
26.02.2017

Data zatwierdzenia

1



PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Razem

Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Pleśna "STYRNA" o długości 230m.
1 Roboty przygotowawcze
1

d.1
KNNR 6
1301-05

Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 10 cm m2

230*0,4*2 m2

184,000
2 Roboty rozbiórkowe
2

d.2
KNNR 6
0805-04
analogia

Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych gr. 15 cm o spoinach wypeł-
nionych zaprawą cementową- rozebranie nawierzchni z podkładów kolejowych

m2

186*2*0,6 m2

223,200
3

d.2
KNR 2-09
0425-05
analogia

Transport podkładów i elementów żelbetowych z rozbiórki samochodami na odleg-
łość do 1 km w miejsce wskazane przez Inwestora

t

33,5*2,5 t
83,750

4
d.2

KNR 2-09
0425-09
analogia

Transport materiałów z rozbiórki samochodami - dodatek za każdy dalszy 1 km
Krotność = 4

t

33,5*2,5 t
83,750

3 Roboty ziemne
5

d.3
KNR 2-01
0205-01

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat.I-II z
transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km- korekta wlotu
skrzyżowania

m3

20*3,5*0,2 m3

14,000
6

d.3
KNR 2-01
0313-01

Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowyładowczy-
mi (kat.gr.I-II)- wraz z zakupem i dostawą materiału - korekta wlotu skrzyżowania

m3

20*7*1,2 m3

168,000
7

d.3
KNR 2-01
0236-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III- korekta
wlotu skrzyżowania

m3

20*7*1,2 m3

168,000
4 Podbudowa
8

d.4
KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

220*3+10*4,6 m2

706,000
9

d.4
KNR 2-31
0111-03

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami do-
czepnymi - grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm- stabilizacja na miejscu
Rm= 2,5MPa (wraz z opracowaniem recepty)

m2

220*2,9+10*4,5+12 m2

695,000
10

d.4
KNR 2-31
0111-04

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami do-
czepnymi - za każdy dalszy 1 cm grubość podbudowy po zagęszczeniu
Krotność = 10

m2

220*2,9+10*4,5+12 m2

695,000
11

d.4
KNR 2-31
0111-06

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - dodatek za doziarnienie w ilości
0.01 m3/m2
Krotność = 5

m2

220*2,9+10*4,5+12 m2

695,000
12

d.4
KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8
cm

m2

220*2,8+10*4,4+10 m2

670,000
13

d.4
KNR 2-31
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm gruboś-
ci po zagęszczeniu- kruszywo łamane 0/31,5
Krotność = 7

m2

220*2,8+10*4,4+10 m2

670,000
5 Nawierzchnie bitumiczne

14
d.5

KNNR 6
0309-03

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm
(warstwa ścieralna)- AC16S TD 50/70 do nawierzchni jednowarstwowych

m2

220*2,6+10*4+8 m2

620,000
6 Pobocza

15
d.6

KNNR 6
0204-06
analogia

Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. 15 cm-uzupelnienie po-
boczy kruszywem łamanym 0/31,5mm

m2

230*0,3*2 m2

138,000
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Razem

16
d.6

KNNR 6
1002-02
analogia

Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem ka-
miennym o wym. 5-8 mm w ilości 10 dm3/m2 - utrwalenie poboczy
Krotność = 2

m2

230*0,3*2 m2

138,000
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KOSZTORYS UPROSZCZONY
Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Pleśna "STYRNA" o długości 230m.

Lp. Opis Jedn.
 miary

Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(4 x 5)

1 2 3 4 5 6

1 Roboty przygotowawcze
1

d.1
Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścina-
nia 10 cm

m2 184,000

2 Roboty rozbiórkowe
2

d.2
Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych gr. 15 cm o spo-
inach wypełnionych zaprawą cementową- rozebranie nawierzchni z
podkładów kolejowych

m2 223,200

3
d.2

Transport podkładów i elementów żelbetowych z rozbiórki samochoda-
mi na odległość do 1 km w miejsce wskazane przez Inwestora

t 83,750

4
d.2

Transport materiałów z rozbiórki samochodami - dodatek za każdy dal-
szy 1 km
Krotność = 4

t 83,750

3 Roboty ziemne
5

d.3
Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w
gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość
do 1 km- korekta wlotu skrzyżowania

m3 14,000

6
d.3

Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samo-
wyładowczymi (kat.gr.I-II)- wraz z zakupem i dostawą materiału - ko-
rekta wlotu skrzyżowania

m3 168,000

7
d.3

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-
III- korekta wlotu skrzyżowania

m3 168,000

4 Podbudowa
8

d.4
Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy kons-
trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2 706,000

9
d.4

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mie-
szarkami doczepnymi - grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm-
stabilizacja na miejscu Rm= 2,5MPa (wraz z opracowaniem recepty)

m2 695,000

10
d.4

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mie-
szarkami doczepnymi - za każdy dalszy 1 cm grubość podbudowy po
zagęszczeniu
Krotność = 10

m2 695,000

11
d.4

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - dodatek za doziar-
nienie w ilości 0.01 m3/m2
Krotność = 5

m2 695,000

12
d.4

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po za-
gęszczeniu 8 cm

m2 670,000

13
d.4

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1
cm grubości po zagęszczeniu- kruszywo łamane 0/31,5
Krotność = 7

m2 670,000

5 Nawierzchnie bitumiczne
14

d.5
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gru-
bości 6 cm (warstwa ścieralna)- AC16S TD 50/70 do nawierzchni jed-
nowarstwowych

m2 620,000

6 Pobocza
15

d.6
Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. 15 cm-uzu-
pelnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5mm

m2 138,000

16
d.6

Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i
grysem kamiennym o wym. 5-8 mm w ilości 10 dm3/m2 - utrwalenie
poboczy
Krotność = 2

m2 138,000
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość

1. robocizna r-g 512,8176
RAZEM

Słownie:  

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena 
jedn.

Wartość Kz Do-
staw-

ca

Cena 
dostaw-

cy

Ra-
bat 
mak-
sy-

mal-
ny

Ra-
bat 

zasto-
sowa-

ny

1. cement portlandzki zwykły bez dodatków 35 t 21,0168 7,5%
2. Emulsja asfalt. kationowa szybkorozpadowa kg 427,8000
3. Grys kamienny, granulacja 2-5 mm t 3,5880 7,5% KRU
4. Krawędziaki iglaste kl.III m3 0,3475 7,5%
5. Kruszywo łamane 0 - 31,5 t 274,0440 7,5%
6. mieszanka mineralno-asfaltowa, AC 16S TD

50/70
t 89,2180 7,5%

7. Piasek kopalniany m3 168,0000 7,5% SAB
8. pospółka m3 35,5493 7,5%
9. woda m3 40,4680 7,5%

10. materiały pomocnicze zł
RAZEM

Słownie:  

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość

1. brona talerzowa (bez ciągnika) m-g 1,3900
2. Ciągnik kołowy 121kW m-g 57,0120
3. Koparko-ład samobieżna 0,5-0,6 m-g 1,3566
4. mieszarka doczepna 1.9 - 2.3 m do stabilizacji gruntu bez ciągnika m-g 17,0970
5. Przyczepa niskopodwoziowa 20t m-g 38,5250
6. rozkładarka mas bitumicznych m-g 7,0060
7. Rozkłądarka do poboczy samobieżna m-g 4,6368
8. rozsypywacz grysów samojezdny m-g 0,8280
9. równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 2,6130

10. samochód samowyładowczy 5-10 t m-g 31,5964
11. Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-g 16,7500
12. samojezdna ścinarka poboczy URM m-g 3,6064
13. skrapiarka do bitumu z ręczną pompą 250-500 dm3 m-g 0,8280
14. spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 2,7534
15. szczotka mechaniczna (bez ciągnika) m-g 0,6624
16. ubijak spalinowy 200 kg m-g 11,8272
17. walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 3,0358
18. walec statyczny ciągniony ogumiony 6-10 t m-g 17,0970
19. walec statyczny samojezdny 15 t m-g 33,5850
20. walec statyczny samojezdny ogumiony m-g 7,0060
21. Walec wibrac.samoj.2,5t(1) m-g 4,6368
22. Żuraw samoj.kołowy do 5t (1) m-g 17,5875

RAZEM

Słownie:  
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