
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Rakowice Wielkie 

Rakowice Wielkie dz. nr 214, 262/2 

PRZEDMIAR ROBÓT 

      

Lp. Nr SST Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem 

1   ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE        

1 
d.1 

D-01.01.01 Roboty pomiarowe - obsługa geodezyjna km     

    0,01 km 0,01   

        RAZEM 0,01 

2 
d.1 

D-01.02.04 Rozebranie istniejących przepustów wraz ze 
ściankami czołowymi 

m     

    11 m 11   

        RAZEM 11 

3 
d.1 

D-01.02.04 Załadowanie i wywóz gruzu na składowisko 
wykonawcy 

m3     

    11*0,25 m3 2,75   

        RAZEM 2,75 

4 
d.1 

D-06.04.01 Oczyszczenie rowów z namułu z wyprofilowaniem 
skarp rowu 

m     

    60 m 60   

       RAZEM 60 

2   PRZEPUST       

5 
d.2 

D-
03.01.03a 

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami 
przedsiębiernymi 0.25 m3 na z wywozem na 
składowisko wykonawcy - wykonanie wykopu pod 
przepusty, ścianki czołowe 

m3     

    15,5*1,0*1,0 m3 15,5   

        RAZEM 15,5 

6 
d.2 

D-
03.01.03a 

Przepust rurowy - ława fundamentowa z pospółki m3     

    poz.7*0,8*0,10 m3 1,24   

        RAZEM 1,24 

7 
d.2 

D-
03.01.03a 

Przepust z rur z tworzywa sztucznego o śr. 
nominalnej 600 mm 

m     

    15,5 m 15,5   

        RAZEM 15,5 

8 
d.2 

D-
03.01.03a 

Wykonanie zasypki przepustu pospółką wraz z 
kosztami zakupu i dostawy pospółki 

m3     

    (poz.7*1,0*1,0)-
(poz.7*0,25*0,25*3,14+poz.7*0,6*0,10) 

m3 11,528   

        RAZEM 11,528 

9 
d.2 

D-03.01.01 Ścianki czołowe, studnie wlotowe o grubości 
ścianek do 40cm z kamienia łamanego (granit) na 
zaprawie cementowej klasy M10 

m3     



    (2,2*1,5*0,4*2)*2 m3 5,28   

        RAZEM 5,28 

3   ODWODNIENIE       

10 
d.3 

D-08.05.03 Rowki pod ściek z kostki kamiennej m     

    10 m 10   

        RAZEM 10 

11 
d.3 

D-08.05.03 Ława betonowa gr 10cm pod ściek z kostki m3     

    10*0,1*0,7 m3 0,7   

        RAZEM 0,7 

12 
d.3 

D-08.05.03 Ścieki uliczne z kostki kamiennej nieregularnej o 
wysokości 10 cm na podsypce cementowo-
piaskowej - 2 rzędy 

m     

    10 m 10   

        RAZEM 10 

13 
d.3 

D-08.05.03 Ścieki uliczne z kostki kamiennej nieregularnej o 
wysokości 10 cm na podsypce cementowo-
piaskowej - każdy następny rząd dalsze 6 rzędów 
kostki Krotność = 6 

m     

    10 m 10   

       RAZEM 10 

4   KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI       

14 
d.4 

D-04.01.01 Roboty ziemne wykonywane z transportem 
urobku samochodami samowyładowczymi na 
składowisko wykonawcy - wykonanie koryta pod 
warstwy konstrukcyjne nawierzchni wraz z 
rowkami pod krawężniki 

m3     

    99,0*5,70*0,40 m3 225,72   

    (85+95)*0,75*0,20 m3 27   

        RAZEM 252,72 

15 
d.4 

D-08.01.01 Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 
15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na 
podsypce cementowo-piaskowej 

m     

    7,0+8,8+97,1+96,2-15,0 m 194,1   

        RAZEM 194,1 

16 
d.4 

D-04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża 
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie 
kat. I-IV 

m2     

    540 m2 540   

        RAZEM 540 

17 
d.4 

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego 0-63 - warstwa 
o grubości po zagęszczeniu 25 cm po zagęszczeniu 

m2     

    poz.16 m2 540   

        RAZEM 540 



18 
d.4 

D-05.03.23 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej 
grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 

m2     

    poz.16 m2 540   

        RAZEM 540 

19 
d.4 

D-08.03.08 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na 
podsypce cementowo-piaskowej - obrzeża z 
rozbiórki 

m     

    105+88+6 m 199   

        RAZEM 199 

20 
d.4 

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna 
o grubości po zagęszczeniu 15 cm 

m2     

    186 m2 186   

        RAZEM 186 

21 
d.4 

D-05.03.01 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej 
grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 

m2     

    186 m2 186   

        RAZEM 186 

22 
d.4 

D-05.03.01 Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa 
górna - uzupełnienie pobocza 

m2     

    15 m2 15   

        RAZEM 15 

23 
d.4 

D-05.03.17 Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni 
bitumicznych na gł. 6-10 cm - odcięcie nawierzchni 
na połączeniu z drogą powiatową 

m     

    21 m 21   

        RAZEM 21 

24 
d.4 

D-05.03.17 Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej 
mieszanką mineralno-asfaltowa - uzupełnienie 
nawierzchni jezdni drogi powiatowej przy 
ułożonym krawężniku 

t     

    22*0,5*0,12*2,5 t 3,3   

        RAZEM 3,3 

5   OZNAKOWANIE       

25 
d.5 

D-07.02.01 Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 
70 mm 

szt.     

    1 szt. 1   

        RAZEM 1 

26 
d.5 

D-07.02.01 Przymocowanie tablic znaków drogowych szt.     

    1 szt. 1   

        RAZEM 1 

 


