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Modernizacje i remonty dróg gminnych i wewnętrznych, placów oraz chodników na terenie Miasta i Gminy Kańczuga
Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

 Modernizacje i remonty dróg gminnych i wewnętrznych, placów  oraz chodników na terenie Miasta i Gminy 
Kańczuga
1 Łopuszka Wielka
1.1 Droga wewnętrzna k. Garaży OSP dz. 528/1

1 KNR 2-31 
0103/04

Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV - 
odhumusowanie

 
60*3,5+3*5*4 m2 270

razem m2 270
2 KNNR 6 

0107/01
Wyrównanie i zagęszczanie mechaniczne istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym o średniej grubości warstwy po 
zagęszczaniu do 10cm
 
(60*3,5+3*5*4)*0,1 m3 27

razem m3 27
3 KNNR 6 

0309/02
Analogia - Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa ścieralna o grubości po 
zagęszczeniu 4cm wraz z oblaniem krawędzi i łączeń
 
60*3,5+3*5*4 m2 270

razem m2 270
1.2 Droga zlokalizowana na  dz. 1251

4 Analiza 
własna

Wymiana zniszczonej nawierzchni - przełomy, zacięcie zniszczonego obszaru, rozebranie nawierzchni bitumicznej gr. 4 cm 
wraz z częścia podbudowy, dogęszczenie kruszywem gr. warstwy  do 10 cm wraz z załadunkiem oraz wywozem urobku m2 25

5 KNNR 6 
0108/02

Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową standard II sposobem  mechanicznym
t 4

6 KNNR 6 
0309/02

Analogia - Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard II - warstwa ścieralna o grubości po 
zagęszczeniu 4cm wraz z oczyśczeniem i skropieniem asfaltem istniejącej nawierzchni bitumicznej oraz zacięciem i oblaniem 
łączeń i krawędzi asfaltem
 
120*2,5 m2 300

razem m2 300
1.3 Droga zlokalizowana na  dz. 545

7 KNNR 6 
0102/01

Koryta o głębokości 10cm wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników o szerokości do 2,5m w gruncie kategorii 
II-IV wraz z odwozem urobku
 
15*2,5 m2 37,5

razem m2 37,5
8 KNNR 6 

0107/01
Wyrównanie i zagęszczanie mechaniczne istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym o średniej grubości warstwy po 
zagęszczaniu do 10cm
 
15*2,5*0,1 m3 3,75

razem m3 3,75
9 KNNR 6 

0309/02
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4cm 
wraz z oblaniem łączeń i krawędzi asfaltem
 
15*2,5 m2 37,5

razem m2 37,5
10 Analiza 

własna
Wykonanie rowka odwadniającego głębokosci 15 cm szerokość dna 10 cm owalny lub trapezowy

m 20
1.4 Remonty dróg wewnętrznyc m. in. droga nr ewid 319, za Domem Ludowym

11 KNNR 6 
0309/02

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4cm 
wraz zacięciem i  oblaniem łączeń i krawędzi asfaltem
 
2*2*2,5+2*2,5+2*2,5 m2 20

razem m2 20
12 KNNR 6 

1108/02
Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych asfaltem z mechanicznym obcinaniem krawędzi (Mieszanka 
mineralno-asfaltowa standard II) t 1

13 KNNR 6 
1003/01

Analogia Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni z podwójnym rozsypaniem grysów o frakcji 2-5mm z uzupełnieniem 
kruszywa do 5 cm/1m2
 
30*2,5 m2 75

razem m2 75
14 KNNR 6 

1001/01
Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych asfaltem z grysem kamiennym frakcji 2-5mm w ilości kruszywa 8,0dm3/m2

 
2,5*30 m2 75

razem m2 75
2 Łopuszka Mała
2.1 Droga zlokalizowana dz. 207

15 KNNR 6 
0103/03

Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI - 
odhumusowanie na głębokość do 5 cm
 
75*2,5 m2 187,5



Rodos 7.0.10 [12644] Strona 2/3
Przedmiar

Modernizacje i remonty dróg gminnych i wewnętrznych, placów oraz chodników na terenie Miasta i Gminy Kańczuga
Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

razem m2 187,5
16 KNNR 6 

0107/01
Wyrównanie i zagęszczanie mechaniczne istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym o średniej grubości warstwy po 
zagęszczaniu do 7cm
 
75*2,5*0,07 m3 13,125

razem m3 13,125
17 KNNR 6 

0309/02
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4cm 
wraz z zacięciem i oblaniem łączeń i krawędzi asfaltem
 
75*2,5 m2 187,5

razem m2 187,5
2.2 Wjazd do garażu OSP

18 KNNR 6 
0102/01

Koryta o głębokości 10cm wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników o szerokości do 2,5m w gruncie kategorii 
II-IV wraz z odwozem urobku
 
13*4,5 m2 58,5

razem m2 58,5
19 KNNR 6 

0107/01
Wyrównanie i zagęszczanie mechaniczne istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym o średniej grubości warstwy po 
zagęszczaniu do 10cm
 
13*4,5*0,1 m3 5,85

razem m3 5,85
20 KNNR 6 

0309/02
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4cm

 
13*4,5 m2 58,5

razem m2 58,5
3 Kańczuga
3.1 Ul. Kwiatowa dz. nr 1781/20 w km 0+090 - 0+170

21 KNNR 6 
0309/03

Analogia - Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa ścieralna o grubości po 
zagęszczeniu 5 cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem istn. naw. betonowej, wraz z zacięciem i oblaniem łączeń i krawędzi 
asfaltem
 
80*5,3 m2 424

razem m2 424
22 KNNR 6 

1305/02
Analogia - Regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych, wpustów ulicznych, krat ściekowych                - kratki ściekowe

szt 2
3.2 Droga Gminna Nr 110773 R -ul. Bohaterów Westerplatte dz. 1552/2

23 KNNR 6 
0108/02

Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową (standard II) sposobem  mechanicznym

 
(225*4,2+2*30)*0,025 t 25,125

razem t 25,125
24 KNNR 6 

0309/01
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 3cm 
wraz z oczyszczeniem i skropieniem istn. naw. betonowej, wraz z zacięciem i oblaniem łączeń i krawędzi asfaltem
 
225*4,2+2*30 m2 1.005

razem m2 1.005
25 KNNR 6 

1305/02
Analogia - Regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych, wpustów ulicznych, krat ściekowych                - kratki ściekowe

szt. 5
26 KNNR 6 

1305/02
Analogia - Regulacja pionowa  obudów zasów/ skrzynek w nawierzchni jezdni

szt. 2
27 KNNR 6 

0404/05
Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

 
200 m 200

razem m 200
3.3 Modernizacja chodnika ul. Grunwaldzka cz. dz. 1553/67

28 KNNR 6 
0806/02

Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej wraz z załadunkiem i transportem do 1 km na 
miejsce wsakzane przez Inwestora m 132

29 KNR 2-31 
0807/01

Analogia Rozebranie nawierzchni z płytek betonowych 50x50 gr. 6 cm na podsypce piaskowej wraz z załadunkiem i 
transportem do 1 km na miejsce wsakzane przez Inwestora

 
132*1,5 m2 198

razem m2 198
30 Analiza 

własna
Skucie istniejacej ławy wraz z przygotowaniem rowków w miejscu istniejącej wraz z załadunkiem i transportem do 1 km na 
miejsce wsakzane przez Inwestora
 
132*0,2*0,25 m3 6,6

razem m3 6,6
31 KNNR 6 

0403/03
Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem ławy betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej ( 
łuki i zaniżenia na zjazdach do 3 cm  na długości 6 mb) m 132
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32 KNNR 6 

0404/01
Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową na ławie wraz z 
oporem m 132

33 KNNR 6 
0101/01

Koryta o głębokości 10cm na całej szerokości jezdni i chodników wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii II-VI

 
132*1,4 m2 184,8

razem m2 184,8
34 KNR 2-31 

0104/01
Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie i na poszerzeniach zagęszczana ręcznie

 
132*1,4 m2 184,8

razem m2 184,8
35 KNR 2-31 

0107/01
Wyrównywanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym zagęszczanym mechanicznie o średniej grubości warstwy po 
zagęszczeniu do 5cm + dodatkowa warstwa 5 cm na zjazdach

 
(132*1,4+3*5*1,4)*0,05 m3 10,29

razem m3 10,29
36 KNNR 6 

0502/02
Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem

 
132*1,4 m2 184,8

razem m2 184,8
37 Analiza 

własna
Cięcie nawierzchni bitumicznej wzdłuż krawężnika

mb 132
38 KNNR 6 

0802/03
Rozebranie ręczne nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych grubości 4cm

 
132*0,1 m2 13,2

razem m2 13,2
39 KNNR 6 

0309/02
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4cm  
wraz z  oblaniem asfaltem krawędzi oraz łączeń - uzupełnienie przy krawężniku
 
132*0,1 m2 13,2

razem m2 13,2
40 KNNR 6 

1305/02
Analogia - Regulacja pionowa  obudów zasów/ skrzynek w nawierzchni chodnika

szt. 1
41 KNNR 6 

1305/02
Analogia - Regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych, wpustów ulicznych, krat ściekowych                - kratki ściekowe

szt 1
4 Roboty remontowe - remont cząskowy nawierzchni bitumicznych na terenie Miasta i Gminy Kańczuga , w koszty 
remontu nalezy wliczyć dojazd do miejsca wykonywanych robót , zakres robót według wskazań inwestora oraz 
aktualnych potrzeb remontowych

42 KNNR 6 
1108/02

Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych asfaltem z mechanicznym obcinaniem krawędzi (Mieszanka 
mineralno-asfaltowa standard II) t 6
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