
PRZEBUDOWA ULICY MARMUROWEJ W KAMIENIU 

Przedmiar robót 
Lp. Opis Jedn.obm

. 
Ilość 

1. Wytyczenie robót w terenie [od km 0+000 do km 0+526,0 = 0,526 km kpl. 1,000 

2. Profilowanie istniejącego ulepszenia drogi z tłucznia kamiennego z 
częściowym wzruszeniem oraz zagęszczeniem w terenie [od km 

0+004 do km 0+526,0 = 522,0m x 3,20m =1.670,40 m2 +  łuki 2 x R-
5,0m]; 

m2 1681,150 

3. Frezowanie nawierzchni bitumicznej na głębokości 3 cm                                             
[od km 0+000 do km 0+004 = 4,0m x 3,0m =12,0m2  + łuki 2 x R-5,0m 

m2 22,750 

4. Pogrubienie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym - warstwa o 
grubości 10 cm po zagęszczeniu [od km 0+004 do km 0+526,0 = 

522,0 m x 3,20m =1.670,4 m2 +  łuki 2 x R-5,0m]; 

m2 1681,150 

5. Oczyszczenie podbudowy i skropienie emulsją asfaltową  [od km 
0+000 do km 0+526,0 = 526,0m x 3,20m =1.683,20 m2 +  łuki 4 x R-

5,0m]; 

m2 1704,700 

6. Wykonanie warstwy klinująco-wiążącej grubości 3 cm z masy 
bitumicznej asfaltowej  [od km 0+004 do km 0+526,00 = 522,00m x 

3,10m =1.618,2 m2 +  łuki 2 x R-5,0m]; 

m2 1628,950 

7. Wykonanie nawierzchni  (warstwy ścieralnej) o grubości 3 cm z masy 
bitumicznej asfaltowej KR1  [od km 0+000 do km 0+526,0 = 526,0m x 

3,0m =1.578,0 m2 +  łuki 4 x R-5,0m]; 

m2 1599,500 

8. Wykonanie koryta głębokości do 15 cm na wjazdach na posesje z 
wywiezieniem ziemi do 1 km                                                          

m2 320,700 

9. Wykonanie podbudowy tłuczniowej grubości 15 cm na wjazdach do 
posesji 

m2 320,700 

10. Wykonanie nawierzchni gr. 4 cm z masy bitumicznej asfaltowej   na 
wjazdach 

m2 320,700 

11. Wykonanie poboczy z kruszywa kamiennego na zmiennej szerokości 
do  0,5m i grubości 8-10cm po mechanicznym zagęszczeniu                                               

m2 400,000 

12. Ustawienie na słupkach stalowych znaków drogowych informacyjnych 
i ostrzegawczych w tym D-1 szt. 2, A-7 szt. 1 

szt. 3,000 

13. Regulacja pionowa zaworów wodnych szt. 12,000 

 


