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Przepust nad ciekiem Potok 
Pruskowski w ci gu drogi gminnej 

nr 1028160 w m. Z bowice

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego S ownika Zamówie

Roboty budowlane w zakresie budowy ruroci gów, linii komunikacyjnych i 
elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45230000-8

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych 
lub ich cz ci oraz roboty w zakresie in ynierii l dowej i wodnej

45200000-9
Przygotowanie terenu pod budow45100000-8
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Gmina Z bowice
ul. Murka 2, 46-048 Z bowice
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i WyliczeniaPodstawaspec. techLp.

kplKoszt ustawienia, utrzymania i rozbiórki 
oznakowania na czas prowadzonych robót,analiza 

indywidualna

DM-
00.00.00

1
d.1

1,00kpl1

kmRoboty pomiarowe przy liniowych robotach 
ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym,

KNNR 1 
0111-01

D-01.01.012
d.2.1

0,02km0,02

rycz.Odtworzenie osi drogi i obiektu oraz 
wyznaczenie punktów wysoko ciowych. 
Obs uga geodezyjna budowy,

kalk. w asna
D-01.01.013

d.2.1

1,00rycz.1

szt.Mechaniczne cinanie drzew o rednicy 46-
55 cm wraz z karczowaniem pni oraz 
wywiezienie d u yc, ga zi i karpiny na odl. 
do 2 km

BCD D-01 
01.02.01.025

D-01.02.014
d.2.2

5,00szt.5

tZa adunek i wy adunek materia ów 
budowlanych za pomoc  urawia ko owego; 
masa jednego adunku do 1,00 t
- demontaz prefabrykowanych p yt 
elbetowych stanowi cych przyczó ki i ustrój 

no ny istniej cego przepustu,

KNR AT-06 
0106-02

D.01.02.045
d.2.3

- p yty 3,00x0,80

0,98t(3,00 * 1,30 * 0,10) * 2,50

- p yty 3,00x1,00

0,75t(3,00 * 1,00 * 0,10) * 2,50
- p yty 3,00x1,30

0,98t(3,00 * 1,30 * 0,10) * 2,50

- p yty 3,00x1,50

4,50t(3,00 * 1,50 * 0,10) * 4 * 2,50

-----------
7,21

tA (suma cz ciowa)
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i WyliczeniaPodstawaspec. techLp.
m3Wykonanie i monta  konstrukcji przyczó ka 

ze skrzyde kami podpory mostu drewnianego
- analogia,
- demonta  rozpór z bali drewnianych o 
rednicy fi 140 mm,

KNR 2-33 
0101-01

D-01.02.036
d.2.3

0,11m30,11

m3Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy 
mechanicznym za adowaniu i r cznym 
wy adowaniu samochodem ci arowym na 
odleg o  20 km,
- wywiezienie p yt elbetowych i elementów 
drewnianych,

KNR 4-04 
1102-04 
1102-05 

D-01.02.037
d.2.3

2,99m32,88 + 0,11

tOp ata za wysypisko za materia  z rozbiórki,
kalk. w asna

D-01.02.038
d.2.3

7,27t(2,88 * 2,50) + (0,11 * 0,60)

m3Roboty ziemne wykon.koparkami 
podsi biernymi o poj. y ki 0.40 m3 w gr.kat.I-
II z transp.urobku 
samochod.samowy adowczymi na odleg o  
do 1 km,
- wykopy dla posadowienia ciany czo owej, 
cz ci przelotowych oraz projektowanych 
umocnie  wraz z usuni ciem zalegaj cego 
gruzu, elementów drewnianych i innych 
zalegaj cych w miejscu robót wraz z 
wykonaniem wykopów dla projektowanej 
nawierzchni na dojazdach,

KNR 2-01 
0206-01

D-02.01.019
d.3.1

95,00m395,00

m3Dodatek za ka dy rozp. 1 km transportu 
ziemi samochodami samowy adowczymi po 
drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-
IV),
- wywóz gruntu z wykopów na wysypisko - 

czna odleg o  transportu - 20 km,
Krotno  = 19

KNNR 1 
0208-02

D-02.01.0110
d.3.1

95,00m395,00

tOp ata za wysypisko za grunt z wykopów,
kalk. w asna

D-02.01.0111
d.3.1

171,00t95,00 * 1,80
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i WyliczeniaPodstawaspec. techLp.
m3Zag szczanie zasypanych wg bie  lub 

nasypów zag szczarkami wibracyjnymi,
- wykonanie zasypki cz ci przelotowej 
przepustu + wykonanie nasypów na 
dojazdach,

KNR 13-12 
0217-06

D-02.03.0112
d.3.2

55,00m355,00

mCz ci przelotowe prefabrykowanych 
przepustów drogowych - skrzynkowych
- u o enie cz ci przelotowej przepustu z 
prefabrykowanych elementów elbetowych, 
skrzynkowych o wymiarach wewn trznych 
3,00x1,00m,
- ilo  prefabrykatów - 4 szt., d ugo  
prefabrykatów L=4,00 m,
- monta  na gotowych awach 
fundamentowych, mocowania elementów na 
dyblach,

KNR 2-33 
0601-02

D-03.01.0113
d.4.1

4,00m4,00

m3Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu 
B10 gr. 30 cm pod awami fundamentowymi,

KNR 2-13 
0703-01

D-03.01.0114
d.4.1

8,10m38,10

kgPrzygotowanie i monta  zbrojenia pr ty o 
rednicy fi 12, 16  mm - stal BSt500S,

- przygotowanie i monta  zbrojenia awy 
fundamentowej,

KNR 2-33 
0405-02

D-03.01.0115
d.4.1

2 313,22kg2313,22

m2Deskowanie tradycyjne - wsporniki i gzymsy 
- ilo  orientacyjnie,
- wykonanie deskowania awy 
fundamentowej,

KNR 2-33 
0401-03

D-03.01.0116
d.4.1

29,50m229,50

m3Wykonanie aw fundamentowych z betonu 
B30,

KNR 2-13 
0703-01

D-03.01.0117
d.4.1

15,90m315,90

kgPrzygotowanie i monta  zbrojenia pr ty o 
rednicy fi 12, 16  mm - stal BSt500S,

- przygotowanie i monta  zbrojenia cian 
czo owych,
- monta  marek dla balustrad - 18 szt.,

KNR 2-33 
0405-02

D-03.01.0118
d.4.1

1 350,62kg1350,62
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i WyliczeniaPodstawaspec. techLp.
m2Deskowanie tradycyjne - wsporniki i gzymsy 

- ilo  orientacyjnie,
- wykonanie deskowania cian czo owych,

KNR 2-33 
0401-03

D-03.01.0119
d.4.1

65,00m265,00

m3Betonowanie elementów konstrukcyjnych,
- betonowanie cian czo owych, beton B30,

KNR 2-33 
0409-01

D-03.01.0120
d.4.1

11,00m311,00

m3Betonowanie murów oporowych - p yty 
fundamentowe - analogia,
- wykonanie gurtów z betonu B30,

KNR 2-13 
0703-01

D-03.01.0121
d.4.1

1,50m31,50

m2Przygotowanie poziomych i pionowych 
powierzchni elementów mostów pod izolacje 
- r czne oczyszczenie powierzchni,
- powierzchnie odziemne aw 
fundamentowych i cian czo owych,

KNR 2-33 
0712-02

D-03.01.0122
d.4.1

- awy fundamentowe:

44,10m244,10

- ciany czo owe:

35,50m235,50

-----------
79,60

m2A (suma cz ciowa)

m2Izolacje przeciwwilgociowe pow okowe 
bitumiczne - wykonywane na zimno - 
pionowe z roztworu asfaltowego - pierwsza 
warstwa - powierzchnia w jednym miejscu do 
5 m2,
- powierzchnie odziemne aw 
fundamentowych i cian czo owych,

KNR 2-33 
0713-17

D-03.01.0123
d.4.1

- awy fundamentowe:
44,10m244,10

- ciany czo owe:

35,50m235,50

-----------
79,60

m2A (suma cz ciowa)

m2Izolacje przeciwwilgociowe z papy na lepiku 
asfaltowym na gor co - pow oki poziome - 
pierwsza warstwa - powierzchnia w jednym 
miejscu ponad 100 m2,
- wykonanie hydroizolacji z papy 
termozgrzewalnej na preafabrykatach cz ci 
przelotowej,

KNR 2-33 
0715-04

24
d.4.1

23,66m2(6,50 * 3,64)
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i WyliczeniaPodstawaspec. techLp.
m2Zagruntowanie i dwukrotne malowanie 

powierzchni poziomych konstrukcji 
betonowych,
 - wykonanie pow oki ochronnej sztywnej na 
powierzchniach betonowych stykaj cych si  
z powietrzem - powierzchnie betonowe cian 
czo owych,

KNR-W 7-12 
0403-04

D-03.01.0125
d.4.1

21,00m221,00

sztKoszt wykonania i monta u balustrad z 
kszta towników stalowych - odcinki proste o 
d ugo ci L=8,63 m,
Zakres robót:
- wykonanie gotowycyh elementów 
stalowych wraz z zabezpieczeniem 
antykorozyjnym i transport ma miejsce 
wbudowania,
- monta  na górnych powierzchniach cian 
czo owych na wcze niej zamontowanych 
markach 

czny ci ar elementów stalowych: 
1.000,58 kg,

kalk. w asna
D-03.01.0126

d.4.1

2,00szt2

m3Wykonanie podbudowy z gruntu 
stabilizowanego cementem, gruntocement o 
wytrzyma o ci Rm=5 MPa, 
- wykonanie podbudowy na dojazdach o gr. 
r. 20 cm,

BCD 1 
04.05.01.082

D.04.05.0127
d.5.1

73,00m373,00

m2Nawierzchnia wirowa - dolna warstwa jezdni 
roz cielana r cznie - grubo  po 
zag szczeniu 20 cm,
- wykonanie nawierzchni wirowej na 
dojazdach i na przepu cie,

KNR 2-31 
0202-01 
0202-02

D-05.01.0328
d.6

73,00m273,00

m2Umocnienie dna - kamie  amany o gr. 10 cm 
na warstwie betonu B10 gr. 10 cm i 
podk adzie z geow ókniny o gramaturze 200 
g/m2,

KNR 2-01 
0516-05

D-06.01.0129
d.7.1

35,10m235,10
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i WyliczeniaPodstawaspec. techLp.
m2Umocnienie skarp - kamie  amany o gr. 10 

cm na warstwie betonu B10 gr. 10 cm i 
podk adzie z geow ókniny o gramaturze 200 
g/m2,

KNR 2-01 
0516-05

D-06.01.0130
d.7.1

59,00m259,00

m2Ustawienie obrze y betonowych o 
wymiarach 30x8 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej, spoiny wype nione 
zapraw  cementow ,
- ustawienie obrze y - obramowanie 
umocnie  i cieków skarpowych,

BCD D-08 
08.03.01.021

D-06.01.0131
d.7.1

38,00m238,00

m3Wykonanie narzutu kamiennego 
nadwodnego z kamienia ci kiego lub 
redniego luzem z obiektu p ywaj cego z 

wy adunkiem r cznym przy wysoko ci burt 
do 0.61-1.50 m - analogia,
- umocnienie dna i skarp cieku od strony 
wylotu poprzez wykonania narzutu z 
kamienia frakcji 10-20 cm,

KNR 2-11 
0401-08

D-06.01.0132
d.7.1

32,85m3(3,50 * 7,30) + (0,50 * 7,30) * 2
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