PRZEDMIAR ROBÓT
Remont drogi gminnej nr 313013T Kuczów - Świrta w km od 0+723 do 1+099
lp.
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Kalkulacja
własna

Opis
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - kod CPV 45100000-8
Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych , roboty pomiarowe przy
liniowych robotach ziemnych , dla trasy drogowej w terenie podgórskim.
Rozebranie części przelotowej przepustów z rur betonowych o średnicy 40cm
wraz ze ściankami prefabrykowanymi z uprzednim odkopaniem przepustu z
wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odl. 5km.
ROBOTY ZIEMNE - kod CPV 45100000-8
Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat III-IV z transportem urobku
samochodami na odl. do 10km z uformowaniem i wyrównaniem skarp na
odkładzie.
ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO - kod CPV 45230000-8
Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe z pospółki frakcji 031,5mm gr. 20cm
Ułożenie przepustów rurowych betonowych o średnicy 40 cm - analogia
wykonanie części przelotowej przepustu z rur HDPE fi 40 cm z obsypaniem
rury materiałem piaszczystym
Ścianki czołowe ze skrzydełkami dla rur o średnicy 40 cm - prefabrykaty

PODBUDOWA , NAWIERZCHNIA - CPV 45233000-9
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
D-04.01.01.30
wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV.
Ustawienie opornika betonowego wystającego o wymiarach 15x30x100 cm na
D-08.01.01.11 ławie betonowej z oporem oraz ustawienie krawężnika na płask na wjazdach i
zakończeniu chodnika
D-04.02.01.11 Wykonanie i zagęszczanie mechaniczne warstwy odsączającej z piasku gr. 10cm

Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie ,
warstwa górna , grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm - analogia - wykonanie
10 D-04.04.02.23
pobocza z materiału kamiennego frakcji 0-31,5mm gr. 10 cm z zamknięciem
destruktem gr 5 cm i skropienie emulsją asfaltową
Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno przy użyciu frezarki , głębok.
11 D-05.03.11.32
frezowania śr. 4cm z odwiezieniem ścinki (destruktu) na odległość 10km.
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Wykonanie podbudowy zasadniczej bezpośrednio w korycie drogi, poziom
12 D-04.10.01.12 doziarnienia około 40% (destrukt+kruszywo frakcji 4-31,5mm) metodą
recyklingu MCE, grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm

m2

1 579,20

Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej ,
grubość warstwy po zagęszczeniu 6cm. - kategoria ruchu KR2 wraz zregulacją
13 D-05.03.05.12
wysokościową urzadzen infrastruktury drogowej oraz skropieniem warstwy
spodniej

m2

1 541,60

m2

1 552,00

mb

50,00

mb

376,00

Warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej. grubość warstwy
14 D-05.03.05.20 po zagęszczeniu 4 cm. - kategoria ruchu KR2.wraz zregulacją wysokościową
urzadzen infrastruktury drogowej oraz skropieniem warstwy spodniej
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - CPV 45233000-9
Ułożenie ścieków betonowych prefabrykowanych gr. 15cm (typ GARA) na
15 D-06.01.01.63
podsypce cementowo-piaskowej.
Ułożenie ścieków betonowych prefabrykowanych gr. 20cm (typ trójkątny) na
16 D-06.01.01.64
ławie betonowej klasy C12/15 (B15) gr. 15cm.
17 D-06.01.01.63

Umocnienie skarp nasypów płytami ażurowymi 60x40x10cm (35kg/szt) .
Wypełnienie wolnych przestrzeni humusem i obsianie trawą , podsypka 5cm.

m2
150,00
OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU kod CPV 45233280-5
Ustawienie słupków z rur stalowych 50mm dla znaków drogowych, wraz z
18 D-07.02.01.41
szt
4,00
wykonaniem i zasypaniem dołków oraz ubiciem warstwami.
Przymocowanie do gotowych słupków znaków wg zestawienia (folia
19 D-07.02.01.46
szt
5,00
odblaskowa I typu).
mb
36,00
20 D-07.05.01.11 Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych

