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PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa kosztorysu: Remont drogi gminnej ul.Polnej po zniszczeniach spowodowanych
przez powódź w maju 2010 r. w  Gminie Tarnów Opolski

Budowa: Droga gminna ul.Polna w miejscowości Przywory
Nazwy i kody CPV: 45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty 

ziemne
45233220-7  Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45232424-0  Roboty budowlane w zakresie wylotów kanałów ściekowych

Zamawiający: Urząd Gminy Tarnów Opolski
 ul. Dworcowa 6,46-050 Tarnów Opolski

Jednostka opracowująca: Biuro Usług Technicznych "DROGTOM "
Opole, ul.Chełmska 9/2
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Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

 Przedmiotem zamówienia jest remont drogi gminnej ul.Polnej wraz z przebudowa przepustu na rzece Cebulanka po zniszczeniach 
spowodowanych przez powódź w maju 2010 w miejscowości Przywory - Gminie Tarnów Opolski

  Stan projektowy remontowanej  ul.Polna  km 0+000 do km 1+976,00
  -  wyrównanie istn.podbudowy z kamieno - gruntowej
  - nowa w-wa podbudowy z kamienia łamanego 0-31,5 mm gr. 20cm
 -  długość odcinka drogi L= 1976mb
 -  szerokość jezdni 3,0m

STAN PROJEKTOWANY ODBUDOWANEGO OBIEKTU MOSTOWEGO

           Zaprojektowano remont przepustu poprzez jego całkowitą wymianę. Nowa konstrukcja składa się z dwóch rur z polietylenu fi 
1000 mm o niekarbowanej zewnętrznej powierzchni  o sztywności obwodowej SN= min 8 kN/m2 wg.normy PN EN ISO 9969
Rury przepustowe ułożone zostaną na podsypce z pospółki grubości 50 cm. (zwiększona grubość podsypki ze względu na zalegający 
zróżnicowany grunt podłoża. Przepust należy obsypać gruntem niewysadzinowym – pospółką oraz w-wą kamienia łamanego 0-63mm 
która stanowić będzie dolną podbudowę pod docelową nawierzchnie z kruszywa łamanego 0-31,5mm. Ścianki czołowe przepustu należy
wykonać jako monolityczny lub prefabrykowany element żelbetowy . Na ściankach należy zamontować bariery ochronne o wys. 1,2m po
obu stronach.
Budowa przepustu nasuwa konieczność uregulowania i oczyszczenia istniejącego rowu na długości min 25m przed i za projektowanym 
przepustem. Głębokość rowu dostosować do istn. spadku naturalnego rowu oraz warunków terenowych.
Przy wlocie i wylocie przepustu umocnić należy dno narzutem kamiennym 0-31,5mm.

  KONSTRUKCJA PRZEPUSTU
 - Górna warstwa podbudowy z kamienia łamanego 0-31,5mm  – grub. 15 cm
 - Dolna warstwa podbudowy z kamienia łamanego 0-63mm  – grub. 25 cm
 - obsyka przepustu materiałem niewysadzinowym – pospółką
 - przepust z rur polipropylenowych fi 1000mm
 - podsypka z pospółki gr.50cm
- ścianki czołowe i fundament z betonu B-30

ZAŁOŻENIA  WYJŚCIOWE  DO  KOSZTORYSOWANIA

1.Kosztorys inwestorski został opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra  Infrastruktury z dn. 18 maja 2004 (Dz.U.130.1389 z 
dn. 08.06.2004 r.) w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego.
2.Jako podstawę wyceny przyjęto następujące katalogi:  KNR, KNNR
3.Przedmiar robót został opracowany na podstawie projektu oraz pomiarów w terenie
4.Kosztorys został przedstawiony w formie uproszczonej kosztorysu inwestorskiego.
5.Ceny materiałów przyjęto w kosztorysie z kosztmi zakupów wg średnich cen materiałów SEKOCENBUD w  I  kwartale 2011 r.
6.Przy kalkulacji ceny jednostkowej przyjęto następujące wskaźniki cenotwórcze  (wg informacji SEKOCENBUD w  I  kwartale 2011 r. dla
województwa opolskiego – roboty inzynieryjne)
7. Przyjeto odwóz urobku do 5,0km
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Przedmiar robót

Nr Opis robót, wyliczenie ilości robót J.m. Ilość Krot.
1 REMONT UL.POLNEJ OD km 0+000 do km 1+976,0
1.1 Roboty nawierzchniowe
1.1.1 Nr STWiOR: D.04.03.01

Naprawy dróg gruntowych oraz plantowanie poboczy, profilowanie
długość odcinka 1976mb * szerokość drogi 
3,0m

 
1976*3,0 = 5 928,000000

Ogółem: 5 928,000 m2 5 928,000 1
1.1.2 Nr STWiOR: D.04.03.01

Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 20˙cm
długość odcinka 1976mb * szerokość drogi 
3,0m

 
1976*3,0 = 5 928,000000

Ogółem: 5 928,000 m2 5 928,000 1
1.2 ODBUDOWA OBIEKTU MOSTOWEGO NA RZECE CEBULANKA
1.2.1 Roboty przygotowawcze
1.2.1.1 Nr STWiOR: D.01.01.01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym
0.4 = 0,400000

Ogółem: 0,40 km 0,40
1.2.1.2 Nr STWiOR: D.01.01.01

Pomiary przy wykopach fundamentowych, teren równinny i nizinny
mur oporowy nr 1 0.35*2*7 = 4,900000
mur oporowy nr 2 0.35*2*7 = 4,900000

Ogółem: 9,800 m3 9,800
1.2.1.3 Nr STWiOR: D.10.01.01

Odwodnienie wykopu fundamentowego przez pompowanie wody, dla przepustów
szt 1

1.2.2 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I ROBOTY ZIEMNE
1.2.2.1 Nr STWiOR: D-01.02.04

Rozebranie nawierzchni, z tłucznia mechanicznie, grubość nawierzchni 15˙cm (docelowo 25cm)
6.0*12 = 72,000000

Ogółem: 72,00 m2 72,00 1,67
1.2.2.2 Nr STWiOR: D.01.02.04

Rozebranie murów z kamienia powyżej terenu, grubości 30-40˙cm, na zaprawie cementowej
sciana oporowa - wlot 10*2.5*0.4 = 10,000000
sciana oporowa - wylot 10*2.5*0.4 = 10,000000

Ogółem: 20,000 m3 20,000
1.2.2.3 Nr STWiOR: D.01.02.04

Demontaż rurociągu żelbetowego łączonych na styk opaską betonową, rurociągi żelbetowe, Dn˙1000˙mm
istn.przepust 2*5 = 10,000000

Ogółem: 10,00 m 10,00
1.2.2.4 Nr STWiOR: D.01.02.04

Rozebranie podłoża, z betonu żwirowego grubości do 15 cm (docelowo 25cm)
fudament pod przepustem 2,5*0,25*6 = 3,750000

Ogółem: 3,75 m3 3,75
1.2.2.5 Nr STWiOR: D-02.01.01

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1˙km, koparka 1,20˙m3, kategoria gruntu III-IV
wykop pod proj przepusty 3,5*2,5*6,00 = 52,500000
wykop po fundament ściany oporowej 1 1.20*2.0*7 = 16,800000
wykop po fundament ściany oporowej 2 1.20*2.0*7 = 16,800000
- rozbiórka istn przepustu i - (3,14*0,70*2)*5 = -21,980000
- podłoże ppod przepust -3,75 = -3,750000
- rozbiórka tłucznia -(0,15*3,50*6) = -3,150000

Ogółem: 57,220 m3 57,220
1.2.2.6 Nr STWiOR: D.01.02.04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu samochodem 
samowyładowczym, na odległość do 1˙km (wraz z kosztem składowania)
gruz z rozebrania ścianek kamiennych 20,000 = 20,000000
rurociąg fi 1000 gr. gr 10cm (3,80-3,14)*5 = 3,300000
gruz z podłoża 3,75 = 3,750000
rozbiórka podbudowy 72,00 = 72,000000

Ogółem: 99,050 m3 99,050
1.2.2.7 Nr STWiOR: D.01.02.04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu samochodem 
samowyładowczym, dodatek za każdy dalszy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km (dalsze 4km)

99,050 = 99,050000
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Nr Opis robót, wyliczenie ilości robót J.m. Ilość Krot.
Ogółem: 99,050 m3 99,050 4

1.2.3 Wykonanie przepustu
1.2.3.1 Nr STWiOR: D.06.02.01

Przepusty rurowe pod zjazdami, ławy fundamentowe żwirowe (podsypka 50cm)
podsypka pod przepust 0,5*2,5*6,00 = 7,500000

Ogółem: 7,50 m3 7,50
1.2.3.2 Nr STWiOR: D.03.01.01

Przepusty z rur polietylenowych fi 1000mm o niekarbowanej zewnętrznej powierzchni o SN 8kn/m2 (rura bez 
połączeń)
2 sztuki* długość przepustu 2*6,00 = 12,000000

Ogółem: 12,00 m 12,00
1.2.4 Wykonanie ścian oporowych
1.2.4.1 Nr STWiOR: D.10.01.01

Ławy fundamentowe żwirowe (podsypka 50cm)
podsypka pod sciany oporowe 0,5*2,50*7,00*2 = 17,500000

Ogółem: 17,50 m3 17,50
1.2.4.2 Nr STWiOR: D.10.01.01

Podbudowy betonowe, bez dylatacji, grubość warstwy po zagęszczeniu 12˙cm (docelowo 10cm)
SCIANA OPOROWA NR 1 0,10*2,25*6 = 1,350000
SCIANA OPOROWA NR 2 0,10*2,25*6 = 1,350000

Ogółem: 2,700 m2 2,700 0,833
1.2.4.3 Nr STWiOR: D.10.01.01

Deskowanie elementów betonowych i żelbetowych, ławy fundamentowe
fundament muru oporowego 1   (ścian nr 1 
+ścian nr 2)

 
(0.40*2)*2 + (0.40*7)*2 = 7,200000

fundament muru oporowego 2 (ścian nr 1 +ścian
nr 2)

 
(0.40*2)*2 + (0.40*7)*2 = 7,200000

Ogółem: 14,400 m2 14,400
1.2.4.4 Nr STWiOR: D.10.01.01

Deskowanie murów oporowych, o wysokości do 5˙m

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

ściana oporowa nr 1  (ścian 1 + ściana 2) (7*2)*2 +( 0.35*2)*2 = 29,400000
ściana oporowa nr 2  (ścian 1 + ściana 2) (7*2)*2 +( 0.35*2)*2 = 29,400000

Ogółem: 58,800 m2 58,800
1.2.4.5 Nr STWiOR: D.10.01.01

Zbrojenie konstrukcji betonowych, płyty fundamentowe, stropy, filary, ściany pionowe lub pochyłe, przyczółki 
jazów, mury oporowe, głowy śluz, słupy i pojedyncze belki, zbrojenie o średnicy 10-14˙mm
Zbrojenie muru oporowego nr 1 +10% 825 = 825,000000
Zbrojenie muru oporowego nr 2 +10% 800 = 800,000000

Ogółem: 1 625 kg 1 625
1.2.4.6 Nr STWiOR: D.10.01.01

Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym - beton B30
fundamenty (0.4*2*7)*2 = 11,200000
sciany oporowe (0.35*2*7)*2 = 9,800000

Ogółem: 21,000 m3 21,000
1.2.4.7 Nr STWiOR: D.10.01.01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, 
1˙warstwa (2 warstwy)
sciany oporowe 2*7*2 = 28,000000
ławy 2,0*7*2 = 28,000000

Ogółem: 56,000 m2 56,000 2
1.2.5 Wykonanie konstrukcji nad przepustem
1.2.5.1 Nr STWiOR: D.04.02.01

Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym, piasek
Obsypka przepustu - 3,0*1,50*6,00 = 27,000000
-przepusty - 2*(3,14*(0,5^2)*6) = -9,420000

Ogółem: 17,58 m3 17,58
1.2.5.2 Nr STWiOR: D.04.04.02

Nawierzchnie z kamienia tłuczonego 0-63,00mm, warstwa dolna, po uwałowaniu 20˙cm (docelowo 25cm)
podbudowa pod jezdnię 4.0*12 = 48,000000

Ogółem: 48,00 m2 48,00 1,25
1.2.5.3 Nr STWiOR: D.04.04.02

Nawierzchnie z kamienia tłuczonego 0-31,50mm, warstwa górna, po uwałowaniu 15˙cm
podbudowa pod jezdnię 48,00 = 48,000000

Ogółem: 48,00 m2 48,00 0,75
1.2.5.4 Nr STWiOR: D.07.06.02

Poręcze ochronne sztywne z pochwytem i przeciągiem z rur śr. 60 i 38 mm o rozstawie słupków z rur śr. 60 mm
co 1,0 m

2*7.50 = 15,000000
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Nr Opis robót, wyliczenie ilości robót J.m. Ilość Krot.
Ogółem: 15 m 15

1.2.6 Wykonanie korektu skarp i dna rzeki
1.2.6.1 Nr STWiOR: D.06.0.101

Plantowanie skarp, dna rowów oraz skarp i korony nasypów przy robotach wodno-inżynieryjnych, wykopy, grunt 
kategorii III
powierzchnia rowów i skarp do oczyszczenia 
wyprofilowania (obustronien na L=25,0M)

 
 = 0,000000

długość odcinka  *srednia szerokosć skarpy 4{skarpy}*25*1,5 = 150,000000
długość odcinka  *srednia szerokosć dna 2*25*2,00 = 100,000000

Ogółem: 250,000 m2 250,000
1.2.6.2 Nr STWiOR: D.06.01.01

Nawierzchnie z kamienia tłuczonego 0-31,5mm, warstwa dolna, po uwałowaniu 10˙cm ( umocnienie dna rzeki)
długość odcinka  *srednia szerokosć dna 2*25*2,00 = 100,000000

Ogółem: 100,00 m2 100,00
1.2.6.3 Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczenie ręczne, grubość warstwy po 

zagęszczeniu 3˙cm (docelowo 5cm)
Podsypka pod płyty ażurowe na skarpach  = 0,000000
powierzchnia umocnienia dna rowu na długości 
10m - strona L+P

 
(3*10)*2 = 60,000000

powierzchnia umocnienia skarp na długości 
10m - strona lewa

 
(2*10)*2 = 40,000000

powierzchnia umocnienia skarp na długości 
10m - strona prawa

 
(2*10)*2 = 40,000000

Ogółem: 140,000 m2 140,000 1,66
1.2.6.4 Nr STWiOR: D.06.01.01

Umocnienie skarp wykopów i nasypów, płyty ażurowe 60x40x10mm. Kotwienie 1 płyty 5 szpilkami fi 10mm 
l=50mm
umocnienie skarp rowów 140,000 = 140,000000
pręty stalowe fi 10mm L=50mm 5 sztuki na 
płytę  (20 sztuk na m2) 20sztuk *140m *0,5 
=1400mb pręta fi 10mm

 
 
 = 0,000000

Ogółem: 140,00 m2 140,00


