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PRZEDMIAR ROBÓT
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówie ń

45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich  części  oraz roboty w zakresie in-

żynierii lądowej i wodnej
45110000-1 Roboty  w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i

kolei; wyrównywanie terenu
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg
45233140-2 Roboty drogowe
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg
45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowów
45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli
45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych
45232450-1 Roboty budowlane w zakresie budowy upustów
45232452-5 Roboty odwadniające
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233223-8 Wymiana nawierzchni drogowej
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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

                                      
               Opracowanie obejmuje przedmiar robót na 
               Przebudowa drogi powiatowej nr 1027 S Ostrowy nad Okszą – granica powiatu ( Kocin Stary ) 
               od km 0 + 000,00 do km  2 + 293,00  uszkodzonej w wyniku intensywnych opadów deszczu.
 
     
               Sporządzono na podstawie projektu budowlano - wykonawczego i uzgodnień z Powiatowym Zarządem 
               Dróg w Kłobucku. 
               Opracowanie obejmuje wykonanie przebudowy, która ma na celu poprawienie stanu istniejącego, który 
               został zniszczony przez opady deszczowe oraz przygotowanie drogi pod względem technicznym. 
                                       
               Podstawowe parametry rozwiązania drogowego: 
 
               1.  Projektowana trasa drogi pokrywa sie ze stanem istniejącym drogi powiatowej. 
               2.  Długości drogi, która będzie przebudowywana wynosi:
                    od km 0 + 000,00 do km 2 + 293,00,        L =  2293,00 mb  o szerokości 4,50 mb,
               3.  W ramach inwestycji rozwiązano połączenie dróg gminnych poprzez wykonanie skrzyżowań z ul. Piaskową,
                    Zakładową i Brzozową.
              4.  Wykonanie pełnej konstrukcji nawierzchni drogi o szer. 4,5 mb dla obciążenia ruchem KR – 2 wraz z robotami
                   ziemnymi (wykop i nasyp) od km 0 + 000,00 do km 0+ 185,00
              5.  Na początkowym odcinku drogi wykonać : odwodnienie liniowe z korytek ściekowych głębokich 
                   L = 50,0 mb i korytek ściekowych płytkich L = 136,0mb. 
              6.  Wykonanie frezowania nawierzchni powierzchniowo – utrwalonej asfaltem gr. 2 cm na szer. 4,5 mb 
                   na odcinku od  km 0 + 185,00 do km 1 + 322,00 wraz ze skrzyżowaniem z ul. Piaskową ( asfaltobeton gr 6 cm ) 
                   z transportem destruktu bitumicznego na odległość 4 km we wskazane miejsce przez inwestora.
              7.  Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem kamiennym – patrz tabela wyliczeń wyrównania
                   od km  0 + 185,00  do km 2 + 293,00. 
              8.  Wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego gr. 4 cm od km 0 + 185,00 do km 2 + 293,00
                   – na całej szerokości drogi jako warstwy wzmacniającej i profilującej. 
              9.  Oczyszczenie i skropienie podbudowy tłuczniowej emulsją asfaltową szybko – rozpadową 0,5 kg/m2 na całej 
                   szerokości jezdni.
            10.  Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC – 22 P  o gr. 7 cm dla KR – 3.
            11.  Oczyszczenie i skropienie międzywarstwowe emulsją asfaltową szybko – rozpadową 0,5 kg/m2 na całej 
                   szerokości jezdni.
            12.  Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC – 11 S o gr. 5 cm  na bazie asfaltu modyfikowanego
                   PMB 45/80 – 55  dla KR – 3 .
            13.  Skropienie krawędzi jezdni na szer. 10 cm asfaltem D – 70 – na całej długości jezdni i pobocza  utwardzonego
            14.  Ścinanie poboczy gr.10 cm sposobem mechanicznym z załadowaniem urobku na samochody i wywiezienie 
                   poza obręb budowy na odległość 3 km.
            15.  Utwardzenie poboczy gruntowych na szer. 1,00 mb kruszywem kamiennym łamanym o frakcji 0/31,5 mm
                   o gr. 10 cm – wierzch utwardzenia poboczy zaklinować i zamiałować tak, aby materiał nie był w stanie luźnym 
                   (dobrze zagęścić – ręcznie i mechanicznie ).
            16.  Utwardzenie zjazdów na pola i drogi leśne na głębokość 3,00 mb z kruszywa kamiennego łamanego o frakcji 
                   0/31,5 mm o gr. 15 cm – wierzch utwardzenia poboczy zaklinować i zamiałować tak, aby materiał nie był 
                   w stanie luźnym (dobrze zagęścić – ręcznie i mechanicznie) – szerokości zjazdów zróżnicowane 
                   – patrz plan zagospodarowania terenu.
            17.  Ścinanie i karczowanie zagajników i krzaków w istniejących rowach przydrożnych.
            18.  Odtworzenie rowów przydrożnych wraz z wyprofilowaniem dna i skarp na długości projektowanej przebudowy
                   w celu prawidłowego odwodnienia drogi z zachowaniem ostrożności na istniejące uzbrojenie podziemne
                   i nadziemne. 
                   Rowy o głębokości 0,40 do 0,70 , dno 0,40 m, skarpy o nachyleniu 1:1 i 1:1,5.
            19.  Ułożenie rur przepustowych PVC fi 400/11,7 mm,  typu ciężkiego S lub równoważnych na zjazdach do lasu.
            20.  Wykonanie ścianek czołowych na projektowanych przepustach drogowych pod zjazdami wraz umocnieniem 
                   skarp i dna płytami ażurowymi gr. 6 cm na podsypce cementowo – piaskowej z wypełnieniem otworów humusem. 
            21.  Zabezpieczenie i regulacja istniejącego uzbrojenia podziemnego. 
            22.  Zagospodarowanie terenu przyległego z rowami poprzez plantowanie i obsianie trawą.
 
            Technologię wykonania i inne wymagania technologiczne podano w specyfikacjach technicznych wykonania
             i odbioru robót budowlanych stanowiących oddzielną część niniejszego projektu.
 
             Niniejszy przedmiar robót został sporządzony w oparciu o:
              -  założenia wyjściowe do projektowania,  
              -  przedmiar robót wykonany przez p. Tomasz Banaśkiewicz,
              -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09 2004 r. Dz.U. nr 202 poz. 2072
            
                                                                                          
             Grunt kat  II i III . Roboty ziemne wykonane : ręcznie 10 % z uwagi na istniejace uzbrojenie podziemne  i mechaniczne 
             90% z transportem urobku samochodami wywrotkami o ładowności 5 - 15 ton na odległość 3 km .
             Profilowanie i zagęszczanie  podłoża mechanicznie. Wywóz materiałów z rozbiórki na odl. 2 km. 
             Wywóz destruktu bitumicznego na odległość 4 km według wskazań przez inwestora.
             Wywóz pozostałości po karczowaniu na odległość 2 km .
             Plantowanie terenu  ręcznie i mechanicznie.  Wykonać przekopy kontrolne - ręcznie. 
             Obsianie trawą.
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DP 1027 S Ostrowy - Kocin prz 2013.PRD KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR  1027 S  OSTROWY NAD  OKSZĄ – granica  powiatu ( KOCIN STARY ) : od km 0 +
000,00 do km  2 + 293,00  uszkodzonej w wyniku inte nsywnych opadów deszczu.
 

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE -  WYZNACZENIE TRASY,  ROZBIÓ RKI ELEMENTÓW DRÓG, ROBOTY ZIEMNE - CPV
45111000 - 8  

1
d.1 D.01.01.01.

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie
równinnym.

km

2.293 km 2.29
RAZEM 2.29

2
d.1

kalkulacja
własna 
D.01.01.01.

Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej mb

2293.00 mb 2293.00
RAZEM 2293.00

3
d.1

kalkulacja
własna

Wykonanie - projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót kpl

1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00

4
d.1 D.01.02.04 -

06

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm m

2*4.5+5.00 m 14.00
RAZEM 14.00

5
d.1 D.01.02.04 -

06

Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie m2

(3.0+4.0)*0.5*5.0 m2 17.50
RAZEM 17.50

6
d.1 D.01.02.04

Rozebranie korytka z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce
piaskowej

m2

50.0*0.35*3 m2 52.50
RAZEM 52.50

7
d.1 D.01.02.01.

Mechaniczne karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia ha

300.0*3.0/10000*0.5 ha 0.05
RAZEM 0.05

8
d.1 D.01.02.01.

Ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia ha

300.0*3.0/10000*0.5 ha 0.05
RAZEM 0.05

9
d.1 D.01.02.01.

Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korze-
nie i kora bez wrzosu) z wywiezieniem na odległość 2 km

m2

300.0*3.00 m2 900.00
RAZEM 900.00

10
d.1 D.01.02.04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km

m3

6.13*0.05+17.5*0.04 m3 1.01
RAZEM 1.01

11
d.1 D.02.01.01.

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w
gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.

m3

627.61*0.50*0.9 m3 282.42
RAZEM 282.42

12
d.1 D.02.01.01.

Dopłata za 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po dro-
gach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)

m3

313.81-180.08 m3 133.73
RAZEM 133.73

13
d.1 D.02.03.01.

Roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem ziemi w nasyp (kat.gr.III) m3

(627.61*0.5)*0.1*0.5 m3 15.69
RAZEM 15.69

14
d.1 D.02.01.01.

Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt
kat. III)

m3

(627.61*0.5)*0.1*0.5 m3 15.69
RAZEM 15.69

15
d.1 D.02.03.01.

Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowyładow-
czymi (kat.gr.III-IV)

m3

164.39*0.10 m3 16.44
RAZEM 16.44

16
d.1 D.02.03.01.

Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie
kat.III  - ziemia z koryta

m3

(545.70*0.33-15.69)*0.9 m3 147.95
RAZEM 147.95
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DP 1027 S Ostrowy - Kocin prz 2013.PRD KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
17

d.1 D.06.01.01.
Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych me-
chanicznie w gruntach kat.I-III

m2

28.0*0.5+8.0*0.5+67.0*1.5+13.0*1.0+29.0*1.5+124.0*1.5+9.5*1.5+109.5*1.5+
9.5*1.5+4006.0*2.40

m2 10168.15

RAZEM 10168.15
18

d.1 D.06.01.01.
Obsianie skarp trawą wraz z uklepaniem obsianej powierzchni. m2

10168.15 m2 10168.15
RAZEM 10168.15

2 ROBOTY DROGOWE   -   PODBUDOWA , NAWIERZCHNIA  CPV 45233142 - 6,  CPV 45233223 - 8 .
19

d.2 D.05.03.11.
Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 2 cm z wywo-
zem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km

m2

1137.0*4.5+0.2146*8.0*8.0*2 m2 5143.97
RAZEM 5143.97

20
d.2 D.05.03.11.

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywo-
zem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km

m2

21.5*4.5 m2 96.75
RAZEM 96.75

21
d.2 D.05.03.11.

Dopłata  za  3 km transportu destruktu bitumicznego samochodami samowyła-
dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej

m3

5143.97*0.02+96.75*0.07 m3 109.65
RAZEM 109.65

22
d.2 D.04.01.01.

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat.
II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

15.0*5.3+0.2146*8.3*8.3+(5.10+3.6)*0.5*6.0+18.0*4.8+27.0*5.10+27.0*4.8+
17.0*4.8+6.2*9.0*0.5+107.0*5.1+6.0*4.5+0.2146*6.3*6.3*2+2300.00

m2 3473.32

RAZEM 3473.32
23

d.2 D.04.02.01.
Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.13 cm m2

1173.32 m2 1173.32
RAZEM 1173.32

24
d.2 D.04.04.02.

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm m2

15.0*5.3+0.2146*8.3*8.3+(5.10+3.6)*0.5*6.0+18.0*4.8+27.0*5.10+27.0*4.8+
17.0*4.8+6.2*9.0*0.5+107.0*5.1+6.0*4.5+0.2146*6.3*6.3*2

m2 1173.32

RAZEM 1173.32
25

d.2 D.04.04.02.
Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 5 cm m2

1173.32 m2 1173.32
RAZEM 1173.32

26
d.2 D.04.08.05.

Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęsz-
czanym mechanicznie  ( patrz tabela wyliczenia warstwy wyrównawczej )

m3

198.61 m3 198.61
RAZEM 198.61

27
d.2 D.04.04.02.

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr.4 cm m2

0.2146*6.15*6.15*2+6.0*4.5+2103.7*4.80 m2 10140.99
RAZEM 10140.99

28
d.2 D.04.03.01.

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno nawierz-
chni bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 pod podbudowę zasadniczą

m2

11076.55 m2 11076.55
RAZEM 11076.55

29
d.2 D.04.07.01.

Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gr. 7 cm  - AC -
22 P dla KR - 3

m2

2103.70*4.7+15.0*5.10+0.2146*8.1*8.1+(4.7+3.2)*0.5*6+18.0*4.6+27.0*4.7+
27.0*4.6+17.0*4.6+6.2*9.0*0.5+107.0*4.6+6.0*4.5+0.2146*6.0*6.0+0.2146*
6.1*6.1+17.0*4.5+0.2146*6.1*6.1*2+30.0*0.5*0.5

m2 11076.55

RAZEM 11076.55
30

d.2 D.04.03.01.
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno nawierz-
chni bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2

m2

10710.00 m2 10710.00
RAZEM 10710.00

31
d.2 D.05.03.05b.

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5
cm (warstwa ścieralna)
 AC - 11 S na bazie asfaltu modyfikowanego  PMB 45/80 -55  dla KR - 3

m2

2293.00*4.5+15.0*5.0+0.2146*8.0*8.0+(4.5+3.0)*0.5*6.0+6.2*9.0*0.5+17.0*
4.5+0.2146*6.0*6.0*4+17.0*4.5+0.96+30.0*0.5*0.5

m2 10650.00

RAZEM 10650.00
32

d.2 D.05.03.05b.
Ręczne ułożenie mieszanki mineralno-asfaltowej grysowo-żwirowej grubości 5
cm j/wyżej

m2

20.0*3.0 m2 60.00
RAZEM 60.00

33
d.2 D.04.03.01.

Skropienie asfaltem D -70 krawędzi jezdni po sfazowaniu warstwy ścieralnej
oraz połączenia

m2
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DP 1027 S Ostrowy - Kocin prz 2013.PRD KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
(28.0+2*20.0+8.0+67.0+13.0+29.0+124.0+9.5+109.5+9.5+2*2098.0+2*9.5)*
0.10+(5.0+4.5+4.5*2+4.5)*0.05

m2 466.40

RAZEM 466.40
3 POBOCZA UTWARDZONE CPV 45233142 - 6

34
d.3 D.06.03.01.

Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm z transportem na odl. do 1 km m2

(2093.0*2-(4.1+6.3+9*5.0+4*6.0+4.5+12*5.0+2*6.0))*1.00 m2 4030.10
RAZEM 4030.10

35
d.3 D.06.03.01.

Mechaniczne ścinanie poboczy  - dopłata za  transport 2 km m2

4030.10 m2 4030.10
RAZEM 4030.10

36
d.3 D.04.04.02.

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm m2

4030.10+(44.0+29.0+115.0+26.0+13.0+30.0+18.0+4.9)*1.0 m2 4310.00
RAZEM 4310.00

4 ZJAZDY  CPV 45233142 - 6  i  PRZEPUSTY  CPV 4523245 2 - 5 
37

d.4 D.08.01.01.
Ława pod krawężniki betonowa z oporem z betonu C12/15  0,095 m3/mb m3

136.0*0.095 m3 12.92
RAZEM 12.92

38
d.4 D.08.05.01.

Ścieki z elementów betonowych 50*50* gr. 15 cm na podsypce cementowo-
piaskowej

m

136.00 m 136.00
RAZEM 136.00

39
d.4 D.08.05.01.

Ścieki z elementów betonowych ( wys. 35 cm/szer.na dole 35 cm na górze 52
cm - wym. zewn. na podsypce cementowo-piaskowej

m

50.00 m 50.00
RAZEM 50.00

40
d.4 D.03.01.01.

Oczyszczenie przepustów śr. 0.6 m z namułu do 50% jego średnicy m

10.50 m 10.50
RAZEM 10.50

41
d.4 D.03.01.01.

Przepusty z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 400 /11,7mm typu cięż-
kiego S lub równoważne

m

6*9.00+3*7.00 m 75.00
RAZEM 75.00

42
d.4 D.03.01.01.

Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe żwirowe m3

(75.0*0.5)*0.10 m3 3.75
RAZEM 3.75

43
d.4 D.03.01.01.

Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm szt

18.00 szt 18.00
RAZEM 18.00

44
d.4 D.06.01.01.

Umacnianie skarp wykopów i nasypów płytami ażurowymi gr. 6 cm o pow. do
1,0 m2

m2

18*1.44 m2 25.92
RAZEM 25.92

45
d.4 D.02.01.01.

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w
gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.

m3

3.14*75.0*0.22*0.22+75.0*0.5*0.1+0.15*1.5*1.5*18+((4.1*2.4+6.3*1.3+9*5.0*
3.0+4*6.0*3.0+4.5*2.6+12*5.0*3.0+2*6.0*3.0)*0.10)*0.9

m3 61.97

RAZEM 61.97
46

d.4 D.02.01.01.
Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt
kat. III)

m3

(( 4.1*2.4+6.3*1.3+9*5.0*3.0+4*6.0*3.0+4.5*2.6+12*5.0*3.0+2*6.0*3.0)*0.10)*
0.10

m3 4.53

RAZEM 4.53
47

d.4 D.02.01.01.
Dopłata za 2 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po dro-
gach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)

m3

61.97+4.53 m3 66.50
RAZEM 66.50

48
d.4 D.02.01.01.

Wykopy oraz przekopy wyk.na odkład koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki
0.25 m3 w gr.kat. III

m3

(1.2*75.0*0.8+0.5*1.5*1.5*18-21.23)*0.9 m3 63.92
RAZEM 63.92

49
d.4 D.02.01.01.

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pio-
nowych w gruntach suchych kat. III-IV

m3

(1.2*75.0*0.8+0.5*1.5*1.5*18-21.23)*0.10 m3 7.10
RAZEM 7.10

50
d.4 D.02.01.01.

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiekto-
wych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luźnym 35 cm) - kat.gr. I-II

m3
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
71.02 m3 71.02

RAZEM 71.02
51

d.4 D.04.01.01.
Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat.
II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

4.1*2.4+6.3*1.3+9*5.0*3.0+4*6.0*3.0+4.5*2.6+12*5.0*3.0+2*6.0*3.0 m2 452.73
RAZEM 452.73

52
d.4 D.04.04.02.

Umocnienie zjazdów - warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15
cm

m2

4.1*2.4+6.3*1.3+9*5.0*3.0+4*6.0*3.0+4.5*2.6+12*5.0*3.0+2*6.0*3.0 m2 452.73
RAZEM 452.73

53
d.4 D.03.02.01a.

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych szt.

1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00

5 ODBUDOWA ROWÓW  CPV 45112100 - 6
54

d.5 D.06.04.01.
Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 20 cm z wyprofilowaniem skarp rowu m

1132.0*2 m 2264.00
RAZEM 2264.00

55
d.5 D.06.04.01.

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w
gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. - rowy

m3

1742.10*0.60 m3 1045.26
RAZEM 1045.26

56
d.5 D.06.04.01.

Dopłata za 2 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po dro-
gach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)

m3

1045.26 m3 1045.26
RAZEM 1045.26
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