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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Projektuje się przebudowę dróg wewnętrznych w miejscowości Drochlin na działkach ew. nr 125/2, 163, 171/2, 137, 145, obręb 0003
Drochlin, gm. Lelów. Przebudowa obejmuje pięć odcinków dróg (oznaczone na planie zagospodarowania terenu) o łącznej długości
1149,99 m.b. Przebudowa będzie polegała na dostosowaniu parametrów geometrycznych oraz wytrzymałościowych nawierzchni dróg do
wymagań struktury rodzajowej ruchu, odbywającego się po ww. drogach. W ramach przebudowy wykonane zostaną:
" jezdnie o nawierzchni mineralno bitumicznej wraz z podbudową,
" pobocza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 stabilizowanej mechanicznie,
" zjazdy bramowe z mieszkanki niezwiązanej 0/31,5 stabilizowanej mechanicznie,
" zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej oraz elektroenergetycznej rurami osłonowymi A110PS typu Arot.
"               przebudowa istniejących zjazdów z drogi powiatowej
 
W zakresie opracowania znajduje się przebudowa zjazdu indywidualnego z drogi wojewódzkiej tj.:
- zjazd o szerokości 4,5 m,
- na połączeniu zjazdu z jezdnią zastosowano łuki o promieniu 5,0 m,
- remont przepustu poprzez wymianę na nowy z kręgów żelbetowych o średnicy 500 mm, dł. 10 m wraz z murkami czołowymi oporowy-
mi wym. 160x100x12 cm
- umocnienie skarp i dna rowu płytami ażurowymi typu Meba na długości 2 m.b. od wlotu i wylotu przepustu,
- zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej oraz elektroenergetycznej rurą osłonową A110PS Arot.
 
 
II. Założenia wyjściowe do kosztorysowania
1. Kosztorys wykonano w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004, Dz.U. nr 130 poz. 1389
3. Jednostkowe nakłady rzeczowe ustalono indywidualnie oraz przyjęto wg katalogów KNR, KNNR, KSNR i innych
4. Stawki godzinowe robocizny kosztorysowej oraz narzuty kosztów pośredniech "Kp" i zysku "Z" przyjęto wg cen rynkowych
dla regionu śląskiego.
5. Ceny jednostkowe pracy sprzętu i transportu technologicznego przyjęto na podstawie cenników usługodawców i baz
sprzętowych oraz wg ogólnodostępnych informatorów cenowych
6. Ceny materiałów przyjęto  wg ogólnodostępnych informatorów cenowych (Intercenbud)
 
Podstawę do sporządzenia kosztorysu stanowią:
- katalogi nakładów rzeczowych i kalkulacje wymienione w „opisie podstawy wyceny”,
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,
- przedmiar robót,
 
Ilości oraz rodzaj robót zawarte w przedmiarze określono na podstawie dokumentacji projektowej, zgodnie z zasadami podanymi w spe-
cyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót. Podane w przedmiarze robót katalogi nakładów rzeczowych nie stanowią podstawy wyceny robót
dla Wykonawcy. 
Wskazują jedynie publikację opisującą zakres podstawowych czynności technologicznych, jakie należy w danej pozycji wykonać.
Pozycje w przedmiarze robót opisują prace w sposób skrócony. Z reguły opis ten niepowiela pełnego zakresu prac i metod wykonania
podanych w ST. Przy wycenie przyjąć należy, że poszczególne pozycje przedmiaru robót zawierają wszystkie czynności,
materiały oraz sprzęty konieczne do całkowitego i poprawnego wykonania przedmiotowych prac zgodnie z dokumentacją projektową,
sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami.
Przedmiar należy rozpatrywać łącznie z dokumentacją projektową oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót.
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OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 BRANŻA DROGOWA
1.1 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe

1
d.1.1

KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
równinnym (drogi wewnętrzne razem ze zjazdami z drogi powiatowej i drogi
wojewódzkiej)

m

386.49+53.73+183+217.92+308.85 m 1149.990
RAZEM 1149.990

2
d.1.1

KNR AT-03
0101-02

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm- Cię-
cie krawędzi jezdni drogi powiatowej nr 1096 S
Krotność = 2

m

14.2+11.28+16.7+16.52 m 58.700
RAZEM 58.700

3
d.1.1

KNR AT-03
0101-02

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm- Cię-
cie krawędzi jezdni drogi wojewódzkiej nr 794
Krotność = 3

m

14.5 m 14.500
RAZEM 14.500

4
d.1.1

KNR AT-03
0104-01

Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem mate-
riału z rozbiórki na odl. do 1 km- rozbiórka nawierzchni zjazdu na drogę wew-
nętrzna- działka nr ewid. 125/2

m2

60 m2 60.000
RAZEM 60.000

5
d.1.1

KNR 4-01
0108-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy
następny 1 km
Krotność = 4

m3

poz.4*0.04 m3 2.400
RAZEM 2.400

6
d.1.1

KNR 2-31
0816-02

Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 50 cm- pod zjazdem z
drogi wojewódzkiej

m

8 m 8.000
RAZEM 8.000

7
d.1.1

KNR 2-31
0816-04

Rozebranie przepustów rurowych - ścianki czołowe i ławy betonowe- przy zjeź-
dzie z drogi wojewódzkiej

m3

0.8 m3 0.800
RAZEM 0.800

1.2 Karczowanie pni
8

d.1.2
KNR 2-01
0105-07

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 80-120 cm)- na działce 125/2 szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

9
d.1.2

KNR 2-01
0110-02

Wywożenie karpiny na odległość do 5 km-na działce 125/2 szt

6 szt 6.000
RAZEM 6.000

1.3 Roboty ziemne
10

d.1.3
KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV głębokości 20 cm [Uwaga: występuje nasyp budowlany- piasek,
szlaka, destrukt)- koryto pod jezdnię dróg wewnętrznych i zjazdy z drogi powia-
towej
Krotność = 2.2

m2

(823+210*0.5*2)+(726+176.49*0.58*2)+21+9.3+20.2+(177.5+51.73*0.5*2)+
32.11+(780.49+183*0.5*2)+(829+217.92*0.5*2)+24+29.3+(1354+308.85*0.5*
2)

m2 6002.128

RAZEM 6002.128
11

d.1.3
KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV głębokości 20 cm [Uwaga: występuje nasyp budowlany- piasek,
szlaka, destrukt)- Dodatkowy wykop pod koryto drogi wewnętrzne na działce nr
125/2 na odcinku od km 0+210 do km 386.49
Krotność = 1.25

m2

(726+176.49*0.58*2) m2 930.728
RAZEM 930.728

12
d.1.3

KNR 4-01
0108-05

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 4 km
grunt.kat. I-II

m3

poz.10*0.44+poz.11*0.25 m3 2873.618
RAZEM 2873.618

1.4 Wykonanie nowej jezdni wraz z krawężnikami i zjazdami z drogi powiatowej
13

d.1.4
KNR 2-31
0103-04

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

m2

poz.10 m2 6002.128
RAZEM 6002.128

14
d.1.4

KNR AT-03
0201-02
analogia

Stabilizacja podłoża cementem przy użyciu mieszarek stacjonarnych- pospół-
ka  stabilizowana cementem, klasa C1,5/2, grubość warstwy po zagęszczeniu
20 cm- jezdnia drogi wewnętrznej na działce nr ewid. 125/2 od km 0+000.00
do km o+210.00
Krotność = 0.75

m2

(823+210*0.5*2)+21+9.3 m2 1063.300
RAZEM 1063.300
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15
d.1.4

KNR 2-31
0104-03
analogia

Warstwy odsączające z piasku na poszerzeniach, wykonanie ręczne, zagęsz-
czanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm- droga wew-
nętrzna na działce nr 125/2 na odcinku od km 0+210 do km 386.49
Krotność = 0.5

m2

(726+176.49*0.58*2) m2 930.728
RAZEM 930.728

16
d.1.4

KNR 9-11
0101-03
analogia

Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami i geowłókninami na gruntach o
niskiej nośności sposobem mechanicznym (zastosowanie geotkaniny)- nie
uwzględniono powierzchni zakładów, " Geotkanina wzmacniająco - filtracyjna
masa powierzchniowa: 240 g/m2, 
wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż pasma: 52 kN/m   
wytrzymałość na rozciąganie w poprzek pasma: 50 kN/m,  droga wewnętrzna
na działce nr 125/2 na odcinku od km 0+210 do km 386.49

m2

726+(176.49*0.58*2)+(176.49*0.7*2) m2 1177.814
RAZEM 1177.814

17
d.1.4

KNR 2-31
0104-03
analogia

Warstwy odsączające z piasku na poszerzeniach, wykonanie ręczne, zagęsz-
czanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm- pospółka za-
gęszczona mechanicznie,  droga wewnętrzna na działce nr 125/2 na odcinku
od km 0+210 do km 386.49
Krotność = 2.5

m2

(726+176.49*0.58*2) m2 930.728
RAZEM 930.728

18
d.1.4

KNR AT-04
0102-03

Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geokrat o wys. 15,
0 cm (wraz z kruszywem 0-31.5),  droga wewnętrzna na działce nr 125/2 na
odcinku od km 0+210 do km 386.49

m2

(726+176.49*0.58*2) m2 930.728
RAZEM 930.728

19
d.1.4

KNR 2-31
0104-03
analogia

Warstwy odsączające z piasku na poszerzeniach, wykonanie ręczne, zagęsz-
czanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm (pospółka za-
gęszczona mechanicznie)
Krotność = 1.5

m2

20.2+(177.5+51.73*0.5*2)+32.11+(780.49+183*0.5*2)+(829+217.92*0.5*2)+
24+29.3+(1354+308.85*0.5*2)

m2 4008.100

RAZEM 4008.100
20

d.1.4
KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

208*0.125 m3 26.000
RAZEM 26.000

21
d.1.4

KNR 2-31
0403-03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x22 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej

m

208 m 208.000
RAZEM 208.000

22
d.1.4

KNR AT-03
0402-01

Ścieki uliczne z kostki brukowej betonowej w dwóch rzędach na podsypce ce-
mentowo-piaskowej

m

208 m 208.000
RAZEM 208.000

23
d.1.4

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze-
niu 15 cm

m2

(823+210*0.3*2)+(726+176.49*0.3*2)+21+9.3+20.2+(177.5+51.73*0.3*2)+
32.11+(780.49+183*0.3*2)+(829+217.92*0.3+9.92*0.3)+24+29.3+(1354+
308.85*0.3*2)

m2 5452.294

RAZEM 5452.294
24

d.1.4
KNR 2-31
0114-06

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm gru-
bości po zagęszczeniu
Krotność = 5

m2

(823+210*0.15*2)+21+9.3+20.2+(177.5+51.73*0.15*2)+32.11+(780.49+183*
0.15*2)+(829+217.92*0.15+9.92*0.3)+24+29.3+(1354+308.85*0.15*2)

m2 4361.638

RAZEM 4361.638
25

d.1.4
KNR AT-03
0202-01

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudo-
wy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/
m2

m2

(823+210*0.15*2)+(726+176.49*0.15*2)+21+9.3+20.2+(177.5+51.73*0.15*2)+
32.11+(780.49+183*0.15*2)+(829+217.92*0.15+9.92*0.15)+24+29.3+(1354+
308.85*0.15*2)

m2 5139.097

RAZEM 5139.097
26

d.1.4
KNR 2-31
0310-01

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wią-
żąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm

m2

(823+210*0.05*2)+(726+176.49*0.05*2)+21+9.3+20.2+(177.5+51.73*0.05*2)+
32.11+(780.49+183*0.05*2)+(829+217.92*0.05+9.92*0.05)+24+29.3+(1354+
308.85*0.05*2)

m2 4930.299

RAZEM 4930.299
27

d.1.4
KNR 2-31
0310-02

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wią-
żąca asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu

m2

poz.26 m2 4930.299
RAZEM 4930.299

28
d.1.4

KNR AT-03
0202-02

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudo-
wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2

m2
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poz.26 m2 4930.299
RAZEM 4930.299

29
d.1.4

KNR 2-31
0310-05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ście-
ralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm

m2

(823)+(726)+21+9.3+20.2+(177.5)+32.11+(780.49)+(829)+24+29.3+(1354) m2 4825.900
RAZEM 4825.900

30
d.1.4

KNR 2-31
0310-06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ście-
ralna asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu

m2

poz.29 m2 4825.900
RAZEM 4825.900

31
d.1.4

KNR 2-31
1404-04
analogia

Oczyszczenie i odmulenie przepustów o śr. do 0.8 m z namułu- Przepust na
działce nr ewid. 125/2 i 126/2 (przy skrzyżowaniu dróg)

m

9+9 m 18.000
RAZEM 18.000

1.5 Przepust przy drodze wojewódzkiej.
32

d.1.5
KNR 2-31
0605-02

Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa betonowa m3

10*0.1*0.4 m3 0.400
RAZEM 0.400

33
d.1.5

KNR 2-31
0605-07

Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o śr. 50 cm m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

34
d.1.5

KNR 2-31
0605-04

Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 50 cm ściank.

2 ściank. 2.000
RAZEM 2.000

35
d.1.5

KNNR 11
0501-05

Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych- obsypka przepustu z
pospółki zagęszczonej mechanicznie

m3

0.2*10 m3 2.000
RAZEM 2.000

36
d.1.5

KNR 2-31
0105-05

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości
warstwy po zagęszczeniu- przy wlocie i wylocie przepustu
Krotność = 2

m2

6*4*0.6*0.4*2 m2 11.520
RAZEM 11.520

37
d.1.5

KNR-W 2-01
0520-01

Umocnienie skarp  płytami prefabrykowanymi ażurowymi- przy wlocie i wylocie
przepustu

m2

6*4*0.6*0.4*2 m2 11.520
RAZEM 11.520

1.6 Zjazd z drogi wojewódzkiej
38

d.1.6
KNR 2-01
0218-01

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na
odkład w gruncie kat. I-II- wykonanie koryta pod zjazd

m3

33.5*0.6 m3 20.100
RAZEM 20.100

39
d.1.6

KNR 2-31
0103-04

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

m2

33.5 m2 33.500
RAZEM 33.500

40
d.1.6

KNR 2-31
0104-03
analogia

Warstwy odsączające z piasku na poszerzeniach, wykonanie ręczne, zagęsz-
czanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm (pospółka za-
gęszczona mechanicznie)
Krotność = 2

m2

poz.39 m2 33.500
RAZEM 33.500

41
d.1.6

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

14.5*0.167+15*0.072+4.8*0.057 m3 3.775
RAZEM 3.775

42
d.1.6

KNR 2-31
0403-03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x22 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej

m

14.5 m 14.500
RAZEM 14.500

43
d.1.6

KNR 2-31
0403-03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej

m

15 m 15.000
RAZEM 15.000

44
d.1.6

KNR 2-31
0403-03

Opornik betonowy wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej m

4.8 m 4.800
RAZEM 4.800

45
d.1.6

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze-
niu 15 cm
Krotność = 1.3333

m2

poz.39 m2 33.500
RAZEM 33.500
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46
d.1.6

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-
niu 8 cm
Krotność = 1.25

m2

poz.39 m2 33.500
RAZEM 33.500

47
d.1.6

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej

m2

poz.39 m2 33.500
RAZEM 33.500

1.7 Zjazdy z kruszywa
48

d.1.7
KNR 2-01
0218-01

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na
odkład w gruncie kat. I-II- wykonanie koryta pod zjazdy

m3

poz.49*0.1 m3 19.700
RAZEM 19.700

49
d.1.7

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-
niu 8 cm- nawierzchnia zjazdów
Krotność = 1.25

m2

9+188 m2 197.000
RAZEM 197.000

1.8 Pobocza z kruszywa łamanego
50

d.1.8
KNR 2-31
0114-07 z.o.
2.12. 9901-
02 

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-
niu 8 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5
m
Krotność = 1.25

m2

541.5+998.5+9+10 m2 1559.000
RAZEM 1559.000

1.9 Urządzenia obce
51

d.1.9
KNR-W 5-10
0316-02

Ręczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kat. III - odkopanie kabla m3

(6+160)*0.5*0.8 m3 66.400
RAZEM 66.400

52
d.1.9

KNR-W 5-10
0303-03

Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 140 mm w wykopie - dwudziel-
ne- zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej

m

6+160 m 166.000
RAZEM 166.000

53
d.1.9

KNR 2-31
1406-05

Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

54
d.1.9

KNR 2-31
1406-04

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych szt.

18+7+6+3+15 szt. 49.000
RAZEM 49.000

1.10 Organizacja ruchu
55

d.1.1
0

KNR 2-31
0703-01
analogia

Wykonanie kompletnego oznakowania pionowego zgodnie z dokumentacją
projektową

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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