Załącznik nr 9 do SIWZ

Przedmiar robót
Przebudowa drogi gminnej nr 070111C w miejscowości Nowa Wieś
Królewska
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D.01.0 1.01

2 d.1

D 01.02.01

3 d.1

D.01.0 2.04

4 d.1

D.01.0 2.04

5 d.1

D.01.0 2.04
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6 d.2

D.02.0 1.01

7 d.2

D.02.0 1.01
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8 d.3

D.03.02.01
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9 d.4

D.04.0 1.01

10 d.4

D.04.0 1.01

11 d.4

D.04.0 4.02
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12 d.5

D.04.03.0 1

13 d.5

D.04.03.0 1

14 d.5

D.05.03.0 5b

15 d.5

D.04.03.0 1

16 d.5

D.05.03.0 5a

17 d.5

D.04.0 4.02

18 d.5

D.08.04.0 1
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19 d.6

D.06.02.01

20 d.6

D.06.02.01

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE i
ROZBIÓRKOWE
Roboty pomiarowe przy liniowych
robotach ziemnych - trasa dróg w
terenie równinnym
Mechaniczne ścinanie drzew o
obwodzie pnia 176-185 cm wraz z
karczowaniem pni, załadunkiem,
wywozem dłużyc, gałęzi i karpiny na
składowisko wskazane przez Inwestora
i kosztem utylizacji
Rozebranie przepustów rurowych - rury
betonowe o śr. 60 cm-przepust
poprzeczny pod drogą
Rozebranie przepustów rurowych
-ścianki czołowe i ławy z kamienia
łamanego
Wywiezienie samochodami
samowyładowczymi gruzu z
rozbieranych konstrukcji
żwirobetonowych i żelbetowych na
odległość 5 km
ROBOTY ZIEMNE
Odsłonięcie krawędzi jezdni (usunięcie
warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o
grubości do 15 cm)
Transport urobku pojazdami
samowyładowczymi na odległość do
5,0 km z załadunkiem mechanicznym
ODWODNIENIE KORPUSU
DROGOWEGO
Regulacja pionowa studzienek dla
zaworów wodociągowych i gazowych
wraz z wymianą na nowe
PODBUDOWY
Profilowanie i zagęszczanie podłoża
wykonywane ręcznie w gruncie kat. IIIV pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni-przepusty
Profilowanie i zagęszczanie podłoża
wykonywane mechanicznie w gruncie
kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni
Warstwa dolna podbudowy z kruszyw
łamanych o grubości po zagęszczeniu
30 cm
NAWIERZCHNIE
Cięcie nawierzchni z mas mineralnoasfaltowych na głębokość 5 cm
-mechanicznie
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie
emulsją asfaltową na zimno
podbudowy tłuczniowej; zużycie emulsji
0,5 kg/m2
Nawierzchnie z mieszanek mineralnobitumicznych asfaltowych o grubości 5
cm (warstwa wiążąca)
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie
emulsją asfaltową na zimno
podbudowy tłuczniowej; zużycie emulsji
0,3 kg/m2
Nawierzchnie z mieszanek mineralnobitumicznych asfaltowych o grubości
po zagęszczeniu 4 cm (warstwa
ścieralna)
Nawierzchnia z kruszyw łamanych
0/31,5 gr. warstwy po zagęszczeniu
20 cm-zjazdy
Nawierzchnia z kostki brukowej
betonowej gr. 6 cm układana ręcznie
na podsypce cementowo-piaskowej
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
Kanały z rur PEHD o śr. 600 mmprzepusty poprzeczne
Przepusty rurowe-przepusty
poprzeczne - ścianki czołowe dla rur o
średnicy 60 cm-analogia
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21 d.6

D.06.02.01

Zasypanie wykopów fundamentowych
podłużnych, punktowych, rowów,
wykopów obiektowych spycharkami z
zagęszczeniem mechanicznym
zagęszczarkami (grubość warstwy w
stanie luźnym 40 cm) - kat. gruntu I-II
-współczynnik zagęszczenia Js=0.96)przepusty

22 d.6

D.06.02.01

Transport lądowy piasku na odległość
do 5,0 km z załadunkiem
mechanicznym

t

43,76

23 d.6

D.06.03.01A

Plantowanie poboczy - wyrównanie z
uzupełnieniem - materiał kliniec
kamienny 0-31,5 mm - szerokości 0,75
m (warstwa po zagęszczeniu gr. 9 cm)

m2

1566,60

24 d.6

D.06.04.01

Profilowanie poboczy gruntowych

m2

997,00

25 d.6

D.06.04.01

Oczyszczenie rowów z
wyprofilowaniem dna i skarp z namułu
gr. 20 cm

m

500,00

26 d.6

D.06.02.01
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D.07.02.01

28 d.7

D.07.02.01

29 d.7

D.07.02.01

30 d.7

D.07.02.01

31 d.7

D.07.01.01

32 d.7

D.07.01.01

33 d.7

D.07.05.01

34 d.7

D.07.07.01
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D.01.02.04

36 d.8

D.01.02.04

37 d.8

D.01.02.04
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D.04.02.01
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d.10

D.04.02.01
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d.10

D.08.01.01
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d.10

D.08.03.01
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d.10

D.08.01.01
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d.10

D.08.01.01

Wykonanie przepustów o śr. 400 mm
pod zjazdami długości 6 m wraz z
obrukowaniem wylotów z kamienia
polnego na podbudowie betonowej
OZNAKOWANIE DRÓG I
URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA
RUCHU
Pionowe znaki drogowe - słupki z rur
stalowych
Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu,
nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o
pow. ponad 0.3 m2
Ustawienie radaru z zasilaniem
solarnym
Ustawienie znaków aktywnych D-6 (2
szt.)
Wykonanie oznakowania poziomego w
technologii grubowarstwowej
(w technologii termo- lub
chemoutwardzalnej)
Urządzenia zabezpieczające ruch
pieszych-barierka/balustrada rurowa
Bariery ochronne stalowe jednostronne
o masie 24 kg/m wraz z zakończeniami
(długość obejmuje zarówno odcinki
proste 2*6,0 m jak i odcinki skośne 4
*4,0 m )

m3

24,20

Ustawienie lampy doświetlającej
przejście dla pieszych z zasilaniem
szt
4,00
solarnym
ROBOTY PORZĄDKOWE. ZIELEŃ DROGOWA
Oczyszczenie terenu z resztek
budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie
i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy
Oczyszczenie terenu z resztek
budowlanych, gruzu i śmieci
-wywiezienie zanieczyszczeń
samochodami na odległość do 1.0 km
Oczyszczenie terenu z resztek
budowlanych, gruzu i śmieci
-wywiezienie zanieczyszczeń
samochodami - dodatek za dalsze 0.5
km Krotność = 6
ELEMENTY ULIC
Warstwy podsypkowe piaskowe
zagęszczane mechanicznie o gr.5 cm
Warstwy podsypkowe piaskowe
zagęszczane mechanicznie o gr.5 cm
Krotność = 3
Krawężniki betonowe wystające o
wymiarach 15x30 cm bez ław na
podsypce cementowo-piaskowej
Obrzeża betonowe o wymiarach 25x6
cm na podsypce piaskowej, spoiny
wypełnione piaskiem
Oporniki betonowe wtopione o
wymiarach 20x25 cm bez ław na
podsypce cementowo-piaskowej
Ława pod krawężniki betonowa z
oporem
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