
załącznik nr 9 do SIWZ

Przedmiar robót

Budowa :     Przebudowa i budowa drogi powiatowej nr 1709Z Stargard Szczeciński - Sowno wraz z budową ścieżki rowerowej
           Etap B - wykonanie odcinka drogi Sowno - Smogolice w zakresie od km 4+100 do km 4+450

Adres:         droga powiatowa nr 1709Z
Inwestor :    Zarząd Dróg Powiatowych , ul. Bydgoska 13/15 73 - 110 Stargard Szczeciński

Nr      Nr ST Opis robót Jm Ilość

D-01.00.00. I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE. Kod CPV 45112000-5

D-01.01.01. I.1. Odtworzenie trasy i punktów wysoko ściowych.

1
Wykonanie robót pomiarowych przy odtwarzaniu trasy i punktów wysokościowych 
modernizowanego odcinka drogi powiatowej.

km 0,350

D-01.02.02. I.2. Zdjęcie warstwy humusu.

2
Odspojenie ziemi urodzajnej o grubości warstwy 15cm, z wywozem urobku do miejsca, 
które Wykonawca sam sobie zapewni.

m² 1709,50

D-02.00.00. II. ROBOTY ZIEMNE. Kod CPV 45112700-2

D-02.01.01. II.1. Wykonanie wykopów w gruntach kat. I-V.

3
Wykonanie wykopów w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku  do miejsca, które 
Wykonawca sam sobie zapewni. 

m³ 18,00

D-02.03.01. II.2. Wykonanie nasypów.

4 Wykonanie z zagęszczeniem nasypów z gruntu pozyskanego przez Wykonawcę. m³ 531,00

D-04.00.00. III. PODBUDOWY. Kod CPV 45233340-4

D-04.03.01. III.1. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyj nych.

5 Ooczyszczenie nawierzchni drogowej warstw konstrukcyjnych - niebitumicznych. m² 562,00



6 Oczyszczenie nawierzchni drogowej warstw konstrukcyjnych - bitumicznych. m² 7980,00

7 Skropienie nawierzchni niebitumicznej asfaltem w ilości 0,7kg/m2. m² 562,00

8 Skropienie nawierzchni bitumicznej asfaltem w ilości 0,5kg/m2. 7980,00

D-04.04.02. III.2. Podbudowa z kruszywa łamanego.

9
Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0/32,
stabilizowanego mechanicznie; o grubości warstwy po zagęszczeniu 15cm (zjazdy).

m² 201,00

10
Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0/32,
stabilizowanego mechanicznie, o grubości warstwy po zagęszczeniu 20cm (poszerzenia 
jezdni drogi powiatowej ).

m² 361,00

D-04.08.01.
III.3. Wyrównanie istn. podbudowy mieszanka mineral no-bitumiczn ą lub 
kruszywem łamanym.

11 Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową 0-16mm t 497,25

D-05.00.00. IV. NAWIERZCHNIE. Kod CPV 45233120-6

D-05.03.05. IV.1. Nawierzchnie bitumiczne wbudowywane na gor ąco.

12
Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego 0/16mm o grubości 
warstwy po zagęszczeniu 4cm. 

m² 2100,00

D-05.03.11. IV.2. Frezowanie nawierzchni.

13
Frezowanie nawierzchni bitumicznej na głębokość 3cm z tymczasowym złożeniem w 
miejscu, które Wykonawca sam sobie zapewni

m² 2100,00

D-05.03.13. IV.3. Nawierzchnie z mieszanki SMA.

14
Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni jezdni drogi powiatowej z mieszanki 
mastyksowo-grysowej (SMA) 0/12,8 o grubości warstwy po zagęszczeniu 3cm. 

m² 2100,00

D-05.03.26. IV.4. Zabezpieczenie siatk ą z włókien szklanych nawierzchni asfaltowych.

15
Wykonanie zabezpieczenia nawierzchni bitumicznej przed spękaniami odbitymi przez 
ułożenie na przygotowanej podbudowie siatki zbrojeniowej o szer. 2m z włókien szklanych 
i węglowych powlekanych warstwą polimeroasfaltu. Wytrzymałość geosiatki 100KN/m.

m² 1890,00

D-06.00.00. V. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE. Kod CPV 45112730-1



D-06.01.01.
V.1. Umocnienie skarp i rowów przez darniowanie, hu musowanie lub 
obsianie.

16 Humusowanie skarp z obsianiem nasionami traw przy grubości warstwy humusu 10cm. m² 1063,00

D-06.03.01. V.2. Ścinanie lub uzupełnienie poboczy i skarp.

17
Plantowanie powierzchni poboczy (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w 
gruncie kategorii I-III

m² 1063,00

18
Umocnienie poboczy destruktem bitumicznym o grubości warstwy 10 cm. Destrukt 
bitumiczny pochodzacy z wczesniejszego frezowania nawierzchni.

m² 600,00

D-07.00.00. VI. URZĄDZENIA BEZPIECZŃSTWA RUCHU. Kod CPV 45233221-4

D-07.01.01. VI.1. Oznakowanie poziome.

19
Wykonanie oznakowania poziomego, grubowarstwowego na nawierzchni bitumicznej za 
pomocą masy chemoutrwaldzalnej - malowanie linii ciągłych

m² 85,00

20 Wykonanie oznakowania poziomego jw. lecz malowanie linii przerywanych m² 18,00

D-07.02.02. VI.2. Słupki prowadz ące

21 Ustawienie znaków drogowych - słupków prowadzących U-1a. szt 10,00

D-10.00.00. VII. INNE ROBOTY.

D-10.07.01.
CPV

45233220-7
VII.1. Zjazdy do gospodarstw i na drogi boczne.

22
Ułożenie nawierzchni zjazdów na drogi boczne z betonu asfaltowego o grubości warstwy 
po zagęszczeniu 4cm. 

m² 201,00

D-01.02.01 VII.2. Usuni ęcie drzew i krzewów

23
Karczowania krzaków i podszyć średnich od 31% do 60% powierzchni z wywozem gałęzi i 
karp do miejsca, które Wykonawca sam sobie zapewni

m² 640,00


