
Tabela przedmiaru robót

Przebudowa drogi gminnej w miejsc. Zaździerz (Promyczek) o l=  292,0mb, szer. 5,0 i 4,0m

Usługi Projektowe  Drogowe  inż. F. Rytwiński
09-410 Płock, Andersa 42
Data utworzenia: 2020-09-21

Nazwa, opis i obliczenie ilości robót IlośćNr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

Dział nr 1. roboty drogowe
[CPV: 45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic]

km        0,2920Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych 
robotach ziemnych w terenie równinnym, 
wykonanieinwentaryzacji powykonawczej

1 BCD 
D-01.01.01.11

.01

0,292       0,29200

m2     1460,0000Profilowanie i zagęszczenie mechanicznie podłoża pod 
warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruntach kat. II-IV

2 BCD 
D-04.01.01.3

1.01

292*5    1460,00000

m2     1666,0000Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 
mm, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm

3 BCD 
D-04.04.02.1

2.01

całosc: 292*5,5+60*1,0    1666,00000

m2     1292,0000Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki 
mineralno-asfaltowej AC 8 S dowożonej z wytwórni do miejsca 
wbudowania, grubość warstwy po zagęszczeniu 5cm

4 BCD 
D-05.03.05.2

1.01

292*4,0+60*1,0+8*8*0,5*2    1292,00000

m2      438,0000Wykonanie poboczy z kruszywa naturalnego frakcji 0-31,5 
mm, warstwa górna, grubość warstwy 8 cm

5 BCD 
D-04.04.01.2

1.01

292*0,75*2     438,00000

szt.        4,0000Ustawienie słupów z rur stalowych o średnicy 50 mm dla 
znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z 
ubiciem warstwami

6 BCD 
D-07.02.01.4

1.01

4       4,00000

szt.        5,0000Przymocowanie do gotowych słupów tarczy znaków 
drogowych dużych typ B i C (okrągły o średnicy 900 mm), folia 
odblaskowa I generacji

7 BCD 
D-07.02.01.4

4.13

A-7: 1       1,00000

D-1: 1+1       2,00000

A-30 z T-1 zmiana nawierzchni: 1+1       2,00000

m2       12,0000Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową białą z 
elementami odblaskowymi, linie na skrzyżowaniach i 
przejściach dla pieszych, malowane ręcznie

8 BCD 
D-07.01.01.1

3.02

5*4*0,5+2*0,5*2      12,00000

m       22,0000Ułożenie przepustów rurowych betonowych o średnicy 40 cm 
pod zjazdami

9 BCD 
D-06.02.01.11

.02

22      22,00000
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Opis Ilość Cena WartośćJ.m.

Element nr 1. roboty drogowe
[CPV: 45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic]

       0,2920km

Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy 
liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym, 
wykonanieinwentaryzacji powykonawczej

1. BCD D-01.01.01.11.01

    1460,0000m2

Profilowanie i zagęszczenie mechanicznie podłoża pod 
warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruntach kat. II-IV

2. BCD D-04.01.01.31.01

    1666,0000m2

Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 
mm, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 
cm

3. BCD D-04.04.02.12.01

    1292,0000m2

Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki 
mineralno-asfaltowej AC 8 S dowożonej z wytwórni do 
miejsca wbudowania, grubość warstwy po zagęszczeniu 
5cm

4. BCD D-05.03.05.21.01

     438,0000m2

Wykonanie poboczy z kruszywa naturalnego frakcji 0-31,5 
mm, warstwa górna, grubość warstwy 8 cm

5. BCD D-04.04.01.21.01

       4,0000szt.

Ustawienie słupów z rur stalowych o średnicy 50 mm dla 
znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem 
dołów z ubiciem warstwami

6. BCD D-07.02.01.41.01

       5,0000szt.

Przymocowanie do gotowych słupów tarczy znaków 
drogowych dużych typ B i C (okrągły o średnicy 900 mm), 
folia odblaskowa I generacji

7. BCD D-07.02.01.44.13

      12,0000m2

Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową białą z 
elementami odblaskowymi, linie na skrzyżowaniach i 
przejściach dla pieszych, malowane ręcznie

8. BCD D-07.01.01.13.02

      22,0000m

Ułożenie przepustów rurowych betonowych o średnicy 40 
cm pod zjazdami

9. BCD D-06.02.01.11.02

Razem wartość elementu nr 1

Razem wartość pozycji kosztorysu

Wyniki kosztorysu
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