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PRZEDMIAR ROBÓT  

 
„Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 828 

 
w Domaszkowie (intensywne opady deszczu czerwiec 2019)”. 

 
 

 
Lp. 

Kod CPV 
Wspólnego 
Słownika 

Zamówień 

Numer specyfikacji 
technicznej 
wykonania i 

odbioru robót 

Nazwa i opis pozycji przedmiaru oraz obliczenia ilości jednostek miary 
Jednostka 

miary 
Ilość 

jednostek 

 

D-04.00.00 PODBUDOWA – kod CPV  45233000-9 
 

1 

45233000-9 D-04.01.01 

Koryta wykonywane mechanicznie w gruncie kat. III-IV na całej 
szerokości jezdni i chodników o głębokości 20 cm. Wykonanie koryta pod  
zjazdy F=69,0 m² 69,00 

2 

45233000-9 D-04.01.01 

Koryta wykonywane mechanicznie w gruncie kat. III-IV na poszerzeniach  
jezdni i chodników o głębokości 20 cm. Wykonanie koryta pod 
poszerzenie jezdni F=56,0 m² 56,00 

3 

45233000-9 D-04.01.01 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj..łyżki 0.40 
m² w gr. kat. III-IV z transportem urobku na odl. do 0,50 km 
samochodami .samowyładowczymi- wywóz gruntu z korytowania 
V=(69+56)x0,20=25,00 m³ 25,00 

4 

45233000-9 D-04.01.01 

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonane mechanicznie w gruncie 
II-IV kategorii pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 
F=129,0x3,00=387,00 m² 387,00 

5 

45233000-9 D-04.04.02 

Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką kamienną 0-63 mm z 
zagęszczeniem mechanicznym o grubości 15 cm – na jezdni i 
poszerzeniach 
V=(365,0+56,0)x0,15=63,15 m³ 63,15 

6 

45233000-9 
D-04.04.04 

 

Warstwa dolna podbudowy z mieszanki kamiennej 0-63 mm grubość 20 
cm na poszerzeniach jezdni 
F=56,0 m² 56,00 



 

 

2 

 

7 

45233000-9 
D-04.04.04 

 

Warstwa górna podbudowy z mieszanki kamiennej 0-63 mm grubość 20 
cm pod nawierzchnię na zjazdach 
F=69,0 m² 69,00 

 

D-05.00.00 NAWIERZCHNIE – kod CPV 45233000-9 
 

8 

45233000-9 D-05.03.05 
Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC11W o grubości 4 cm warstwa 
wiążąca  F=365,0+69,0+56,0=490,00 m² 490,00 

9 

45233000-9 D-05.03.05 

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC8S o grubości 4 cm 
warstwa ścieralna  
F=490,00 m² 490,00 

 

D-06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE – kod CPV 45233000-9 
 

10 

45233000-9 D-04.04.02 

Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką kamienną 0-63 mm z 
zagęszczeniem mechanicznym o średniej grubości 15 cm - wykonanie 
poboczy o średniej szerokości 50 cm 
V=2x129x0,75x0,15=29,025 m³ 29,025 

11 

45233000-9 D-06.01.06 

Ścinka nawarstwionej ziemi na krawędziach jezdni i poboczach o 
grubości 20 cm 
F=129x2x0,50=129,00 m² 129,00 

 


