
Załącznik nr 12 
 

 

PRZEDMIAR ROBÓT 

NA USŁUGI W ZAKRESIE BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA DRÓG BĘDĄCYCH W ZARZĄDZIE 
ZAMAWIAJĄCEGO 

Lp. 
nr w 
ST 

Asortyment Robót Jedn.  Ilość 

1. 2. 3. 4. 5. 

CZĘŚĆ - A, ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 

1. 1.1 

Remont nawierzchni bitumicznej jednokrotne  
powierzchniowe utrwalenie emulsją i grysem 
bazaltowym na gorąco                                       
Obejmuje                                                                          
- materiał                                                                          
- transport materiału                                                         
- oczyszczenie nawierzchni                                                   
- rozłożenie mechanicznie  grysu i emulsji                                  
- wałowanie nawierzchni                                                                
- oczyszczenie nawierzchni z nadmiaru grysu 

m2 300,00 

2. 1.2 

Remont nawierzchni bitumicznej o gr  4cm w 
technologii na gorąco                                                           
Obejmuje                                                                          
- materiał                                                                          
- transport materiału                                                         
- przycięcie krawędzi                                                        
- oczyszczenie podbudowy                                              
- skropienie podbudowy emulsją asfaltową               
- rozłożenie masy bitumicznej                          
wyrównanie powierzchni                                                  
- wałowanie powierzchni                                                  
- uszczelnienie krawędzi masą asfaltową 

m2 50 

3. 1.3 

Naprawa nawierzchni gruntowej z ulepszeniem 
na grubość  10 cm rozłożonego materiału(z ceną 
materiału)-mieszanka optymalna frakcji 
0/31,5mm.           
  Obejmuje                                                                          
- materiał                                                                          
- transport materiału                                                                   
- rozłożenie materiału ulepszającego                               
- profilowanie nawierzchni ulepszonej                                         
- wałowanie nawierzchni ulepszonej 

m2 2600,00 

4. 1.4 

Naprawa nawierzchni gruntowej z ulepszeniem 
na grubość  4cm rozłożonego materiału(z ceną 
materiału)-szlaka , miał kamienny, destrukt,  itp                                 
Obejmuje                                                                          
- materiał                                                                          
- transport materiału                                                                     
- rozłożenie materiału ulepszającego                               
- profilowanie nawierzchni ulepszonej                                    
- wałowanie nawierzchni ulepszonej 

m2 2000,00 



5. 1.5 

Naprawa nawierzchni gruntowej z ulepszeniem 
na grubość 6 cm rozłożonego materiału (z ceną 
materiału) – mieszanka optymalna frakcji  
0/31,5 mm 
Obejmuje 
- materiał 
- transport materiału 
- rozłożenie materiału ulepszającego 
- profilowanie nawierzchni ulepszonej 
- wałowanie nawierzchni ulepszonej 

m2 3000,00 

6. 1.6 

Remont rowów drogowych                                 
Obejmuje                                                                          
- odmulenie dna rowu                                                       
- profilowanie dna, skarp i   przeciwskarp                                       
- wywiezienie nadmiaru urobku  
(Zamawiający nie wskazuje miejsca wywozu)      

m 1000,00 

7. 1.7 

Remont poboczy gruntowych                                           
Obejmuje                                                                          
- mechaniczne usunięcie nadmiaru gruntu                                                  
- profilowanie pobocza                                                     
- wałowanie pobocza                                                        
- wywiezienie nadmiaru urobku  
(Zamawiający nie wskazuje miejsca wywozu)    

m2 50,00   

8. 1.8 

Czyszczenie przepustów od Ø 400mm do Ø 
600mm pod drogami                                                       
Obejmuje                                                                          
- oczyszczenie rur przepustowych                               
- wywiezienie nadmiaru urobku  
(Zamawiający nie wskazuje miejsca wywozu)    

m 30,00 

CZĘŚĆ - B, ZAKUP MATERIAŁÓW  

9. 1.9 

Wykonanie (zamontowanie) prefabrykowanych  
przyczółków przepustów Ø400mm                                               
Obejmuje                                                                          
- materiał                                                                          
- transport materiału                                                         
- roboty ziemne                                                                 
- montaż prefabrykatu                                                
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej                           
- wywiezienie nadmiaru urobku  
(Zamawiający nie wskazuje miejsca wywozu)        

szt. 5,00 

10 1.10 

Wykonanie  przepustów z rur PEHD o 
śr.Ø400mm                                               
Obejmuje                                                                          
- materiał                                                                         
- transport materiału                                                         
- roboty ziemne                                                                 
- wykonanie fundamentu żwirowego                                
- ułożenie rury przepustowej                                             
- obsypka rury piaskiem                                                     
- zagęszczenie obsypki                                                                               
- wywiezienie nadmiaru urobku  
(Zamawiający nie wskazuje miejsca wywozu)        

m 30,00 



11 1.11 

Montaż znaków drogowych  wraz ze słupkiem i 
fundamentem                                                                                         
Obejmuje                                                                      
- materiał                                                                             
- transport materiału                                                                                               
- roboty ziemne                                                            
- montaż znaku                                                             
- montaż słupka                                                              
- wykonanie fundamentu z betonu C12/15                   
- wywiezienie nadmiaru urobku 
(Zamawiający nie wskazuje miejsca wywozu)    

szt. 15,00 

12. 1.12 

Montaż  tarcz znaków drogowych( bez słupka )                                                                                 
Obejmuje                                                                 
- materiał                                                                             
- transport materiału                                                                                                          
- montaż znaku                                                                                                                                           

szt. 5,00 

13. 1.13 

Wykonanie i montaż  tablic kierunkowych (nazwy 
miejscowości, nr posesji)  wraz ze słupkiem , 
tablice do 0,25m2                                                           
Obejmuje                                                                      
- materiał                                                                             
- transport materiału                                                                                               
- roboty ziemne                                                            
- montaż tablicy                                                            
- montaż słupka                                                              
- wykonanie fundametu z betonu C12/15                                                     
- wywiezienie nadmiaru urobku  (Zamawiający 
nie wskazuje miejsca wywozu)                                                                              

szt. 15,00 

14. 1.14 

Zakup i dostawa soli drogowej w miejsce 
wskazane przez Zamawiającego na terenie 
gminy - wraz z wyładunkiem                                                      
Obejmuje                                                                     
- materiał                                                                  
- transport                                                                  
-rozładunek 

tona 5,00 

15. 1.15 

Zakup i dostawa piasku wraz z wyładunkiem     w 
miejsce wskazane przez Zamawiającego na 
terenie gminy -                                                        
Obejmuje                                                                     
- materiał                                                                  
- transport                                                                  
-rozładunek 

tona 40,00 

CZĘŚĆ  - C, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 

16. 1.16 

Naprawa nawierzchni gruntowej przy użyciu 
równiarki                                                     
 Obejmuje                                                                                                                     
- profilowanie nawierzchni drogi         

Godz. 170,00 

17. 1.17 

Wykonanie robót ziemnych koparką z odwozem 
na odl. do 5km                                                    
Obejmuje                                                                      
- wykonanie wykopu                                                     
- odwóz urobku                                                        
(Zamawiający nie wskazuje miejsca wywozu)    

m3 200,00 



18. 1.18 

Usunięcie krzewów                                           
Obejmuje                                                                      
- wycięcie krzewów                                                      
- usunięcie ( wywiezienie)materiału z wycinki. 
(Zamawiający nie wskazuje miejsca wywozu)  
 

szt. 200,00 

19. 1.19 

Usunięcie drzew o średnicy do 50cm                                          
Obejmuje                                                                      
- wycięcie drzewa                                                         
- Usunięcie karpy                                                         
- usunięcie (wywiezienie) materiału z wycinki. 
(Zamawiający nie wskazuje miejsca wywozu) 
 

szt. 5,00 

20. 1.20 

Usunięcie drzew o średnicy do 100cm                                          
Obejmuje                                                                      
- wycięcie drzewa                                                         
- Usunięcie karpy                                                         
- usunięcie (wywiezienie) materiału z wycinki. 
(Zamawiający nie wskazuje miejsca wywozu)  
 

szt. 2,00 

21. 1.21 

Cięcie pielęgnacyjne drzew (podcinanie gałęzi )                                                   
Obejmuje                                                                 
- podcięcie gałęzi                                                            
- odwiezienie urobku                                                            
(Zamawiający nie wskazuje miejsca wywozu)   
 

szt. 10,00 

22. 1.22 

Usunięcie karp drzew o średnicy do 150cm                                          
Obejmuje                                                                                                 
- Usunięcie karpy                                                     
- usunięcie (wywiezienie) materiału. 
(Zamawiający nie wskazuje miejsca wywozu)    
 

szt. 3,00 

 
 

 

 


