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PRZEDMIAR ROBÓT 
 
 
Lp.    Podstawa    Opis i wyliczenia    j.m.    Ilość    
     

     

1d.1 KNR 2-01 
0119-03 

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi 
w terenie równinnym 1 

km  1.000 

2 d.1 KNR 2-31 
0803-03 

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-
bitumicznych 
o grub. 3 cm      8*5,5 

m
2  44.000 

3 d.1 KNR 2-31 
0803-04 

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-
bitumicznych - dalszy 1 cm grub. 44 

m
2  44.000 

4 d.1 KNR 2-31 
0802-07 

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o 
grub. 15 cm                    44 

m
2  44.000 

5 d.1 KNR 2-31 
0802-08 

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - 
dalszy 1 cm grub.               44 

m
2 44.000 

6 d.1 KNR 2-31 
0816-05 

Rozebranie przepustów rurowych - ścianki czołowe i ławy z 
kamienia łamanego 
Uwaga : dot. rozbiórki ścian czołowych i skrzydeł z kamienia 
(2,2*0,5*2,6+2*0,45*(1,3*(1,3+2,1))*2)*2 

m3  21.632 

7 d.1 KNR 4-04 
0203-08 

Rozebranie ław fundamentowych oraz murów z kamienia o grub. 
ponad 40 cm na zaprawie cementowo-wapiennej poniżej terenu 
Uwaga: dot rozbiórki części łukowej przepustu 0,65*9,3*3,5 

m3  21.158 

8 d.1 KNR 4-04 
1103-04 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym 
załadowaniu i wy- lądowaniu samochodem samowyładowczym na 
odleg. 1 km 21,632+21,158 

m3 
 

42.790 

9 d.1 KNR 4-04 
1103-05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym 
załadowaniu i wyładowaniu samoch.samowył.- dod.za każdy 
nast.rozp. 1 km 
42,79 

m3 
 

42.790 

10 d.1 kalkulacja Opłata za wysypisko - gruz budowlany                                42,79   m3 42.790 

11 d.1 KNR 2-11 
2603-04 

Odwodnienie powierzchn.wykopu fundament.dla przepustów PP-6 
do PP- 7 - urządzenia odwodnienia w gruncie spoistym 1 

szt.  1.000 

12 d.1 KNR 2-01 
0419-01 

Grodzie ziemne o wys.do 1.5 m z umocnieniem stopy skarpy 
darnina na płask 6 

m3 

 

6.000 

13 d.1 KNR 2-11 
2603-05 

Odwodnienie powierzchn.wykopu fundament.dla przepustów PP-6 
do PP- 7 - pompowanie wody z wykopu 1 

szt.  1.000 

DROGA OBJAZDOWA 

14 d.2 kalkulacja 
własna 

Ryczałt za wykonanie , utrzymanie i rozbiórkę oznakowania tymczasowego 
1 

szt. 1.000 

15 d.2 KNR 2-01 
0119-03 

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi 
w terenie równinnym 1 

km  1.000 

16 d.2 KNR 2-01 
0109-06 

Ręczne ścinanie i karczowanie rzadkich krzaków i podszycia 0,2 ha  0.200 

17 d.2 KNR 2-01 
0110-03 

Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km 1 mp 1.000 

18 d.2 KNR 2-01 
0126-01 

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm 
za pomocą spycharek 50*6 

m2  300.000 

19 d.2 KNR 2-33 
0601-02 

Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych 
rurowych jednootworowych z rur o śr.80 cm 
Uwaga : przyjęto jedynie 30% ceny rur ze względu na 
tymczasowość budowli 8 

m 
8.000 

20 d.2 KNR 2-31 
0816-01 

Rozebranie przepustów rurowych - 140 cm Uwaga : przyjęto przez 
analogię dla przepustu o śr.80cm 8 

m  8.000 
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21 d.2 KNR 2-25 
0401-01 

Rampy ziemne drogowe - budowa 2*10 m  20.000 

22 d.2 KNR 2-25 
0408-01 

Nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych - wykonanie koryta 
50,65*3 

m2  151.950 

23 d.2 KNR 2-25 
0408-02 

Nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych - wykonanie podsypki 
piaskowej 151,95 

m2 151.950 

24 d.2 KNR 2-25 
0408-03 

Nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych (płyty o pow.do 3 m2) - 
budowa 150 

m2  150.000 

25 d.2 KNR 2-25 
0408-05 

Nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych (płyty o pow.do 3 m2) - 
rozebranie 150 

m2  150.000 

26 d.2 KNR 2-25 
0401-03 

Rampy ziemne drogowe - rozebranie 20 m  20.000 

27 d.2 KNR 2-01 
0510-01 

Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm 
2*20*4+350 

m2  510.000 

28 d.2 KNR 2-01 
0510-02 

Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za każde nast.5 cm 
humusu 510 m2  

510.000 

BUDOWA PRZEPUSTU 

29 d.3 KNR 2-22 
0201-01 

Podłoże pod stopy i ławy fundamentowe grub. 5 cm w deskowaniu 
(2,2*1,2)*2+4*(2,2*(2,2+1,7)*0,5) m2 

22.440 

30 d.3 KNR 2-22 
0201-03 

Podłoże pod stopy i ławy fundamentowe - dod.za dalsze 5 cm 
grub. w deskowaniu 22,44 m2 22.440 

31 d.3 KNR 2-01 
0206-02 

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 
m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod. samowyładowczymi na 
odległość do 1 km 
Uwaga : dot wykopów pod fundamenty (8+3)*5,5*3 

m3 181.500 

    

32 d.3 KNR 2-33 
0604-01 

Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych 
skrzynkowych o przekroju zamkniętym o wym. 1.0 x 1.0 m i 1 otw. 
Wraz z wykonaniem nadbetonu i izolacji przepustu            11 

m  
11.000 

33.d.3 KNR 2-33 
0606-02 

Obudowy wlotów (wylotów) prefabrykowanych przepustów 
drogowych 
skrzynkowych 
4*1 

m3 

 

4.000 

34 d.3 KNR 2-01 
0504-01 

Zasypywanie przestrzeni za ścianami budowli sztucznych w 
nasypach kolejowych i drogowych przy użyciu ubijaków ręcznych - 
kat.gr.I-III 181,5-(1,36*1,36)*11 

m3 

 

161.154 

ROBOTY DROGOWE 

35 d.4 KNR 2-31 
0103-04 

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy 
konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV 44 

m2  44.000  

36 d.4 KNR 2-31 
0114-05 

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po 
zagęszcz. 15 cm 
44 

m2  
44.000  

37 d.4 KNR 2-31 
0114-07 

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po 
zagęszcz. 8 cm 
44 

m2  44.000  

38 d.4 KNR 2-31 
0114-08 

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy 
dalszy 1 cm grub.pozagęszcz. 44 m2  44.000  

39 d.4 KNR 2-31 
0310-01 

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - 
warstwa wiążąca asfaltowa - grub.pozagęszcz. 4 cm 44 

m2 44.000  

40 d.4 KNR 2-31 
0310-02 

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych – 
warstwa wiążąca asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.pozagęszcz. 
44 

m2 44.000  

41 d.4 KNR 2-31 
0310-05 

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - 
warstwa ścieralna asfaltowa - grub.pozagęszcz. 3 cm 44 m2  44.000  

42 d.4 KNR 2-31 
0310-06 

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - 
warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.pozagęszcz. 
44 

m2  44.000  
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ROBOTY WYKOŃCZENIOWE  

43 d.5 KNR 2-01 
0506-07 

Plantowanie skarp i korony nasypów - kat.gr.I-III 10*(2,1+1,8)*2 m2 78.000  

44 d.5 KNR 2-01 
0510-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm 

78 

m2  78.000  

45 d.5 KNR 2-01 
0414-02 

Wykopy ręczne rowów i kanałów o głębok.1.0 m o szer.dna do 1 m 
kat.gr.III 
10*2*0.5*0,5 

m3  
5.000  

46 d.5 KNR 2-31 
0704-02 Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 39.0 kg/m 2*10 m  

20.000  

47 d.5 KNR 2-11 
0411-01 

Wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi typu "Krata" mała o 
wym.90x60x10 
2*6 

m2  12.000  

    

    

    

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 

 


