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PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówie�
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych - KOSZTY NIEKWALIFIKOWAL-

NE
ADRES INWESTYCJI   :     Łubniany, ul.Le�na
INWESTOR   :     Gmina Łubniany
ADRES INWESTORA   :     46-024 Łubniany, ul.Opolska 104
BRAN�A   :     drogowa

SPORZ�DZIŁ KALKULACJE   :     in�.Robert Malorny (Drogowa)
DATA OPRACOWANIA   :     2011-11-25

Warto�� kosztorysowa robót bez podatku VAT   :                zł

Słownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
2011-11-25

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem zamówienia jest budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul.Le�nej w m.Łubniany
 
Stan istniej�cy:
-droga o nawierzchni gruntowo-tłuczniowej 
-pobocza gruntowe
 
Projektowana konstrukcja drogowa:
 
a/jezdnia bitumiczna 
-w-wa dolna podbudowy z kruszywa łamanego gr.10cm
-w-wa górna podbudowy z kruszywa łamanego gr.10cm
-warstwa wi���ca z BA gr. 4cm
-warstwa �cieralna z BA gr.4cm
 
b/zjazdy 
-w-wa dolna podbudowy z kruszywa łamanego gr.10cm
-w-wa górna podbudowy z kruszywa łamanego gr.10cm
-podsypka bazaltowa gr.3cm
-nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr.8cm
 
c/wej�cia piesze 
-w-wa górna podbudowy z kruszywa łamanego gr.10cm
-podsypka bazaltowa gr.3cm
-nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr.6cm
 
Parametry geometryczne:
-długo�� odcinka drogi: A-E: 255,83m; C-B: 8,86m; D-F: 430,72m; G-I: 338,77m; H-I: 6,37m  
-szeroko�� jezdni: 3,0-4,0m  
-szeroko�� poboczy dwustronnych 0,75m  
-spadek podłu�ny dostosowany do ukształtowania terenu i zało�onych rz�dnych wysoko�ciowych
 
Dane wyj�ciowe kalkulacji:
-pomiary w terenie,
-Rozporz�dzenie Min.Infrastruktury z dnia 18.05.2004r,
-baza katalogowa KNR, KNNR,
-wska	niki cenotwórcze Sekocenbud III kw.2011+ceny lokalne
-odwóz urobku na odl. do 5km
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Norma STD Wersja 4.35 Nr seryjny: 2779



Łubniany ul.Le�na-nie.ath PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Nr 
spec.
techn.

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 45233120-6 ROBOTY TOWARZYSZ�CE
1

d.1
D.01.02.
04

KNR-W 2-
25 0307-03
analogia

Ogrodzenia z siatki na słupkach drewnianych obetonowanych - rozebra-
nie

m2

23.50*1.50 m2 35.25
RAZEM 35.25

2
d.1

D.07.06.
01

KNR-W 2-
25 0307-01
analogia

Ogrodzenia z siatki na słupkach drewnianych obetonowanych - budowa /
przestawienie istniej�cego ogrodzenia/

m2

 
<materiał z rozbiórki> 23.50*1.50 m2 35.25

RAZEM 35.25
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