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Numer sprawy: 

ZDW/NZP-2/3220/3/201 

Zamierzenie budowlane / Obiekt budowlany: 

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 granica województwa – granica 
administracyjna m. Susz od km 25+448 do km 31+452 

Obr by i nr ewidencyjne dzia ek: 
DZIA KI POD REALIZACJ  INWESTYCJI: 

Na terenie woj. warmi sko–mazurskiego, powiat i awski, gmina Susz na dzia kach wg wykazu na str. 3 

Nazwa opracowania: 

PRZEDMIAR ROBÓT 
 

 

Bran a: Drogowa  Kod CPV:   
Stanowisko: Imi  i nazwisko: Specjalno  i nr uprawnie : Podpis: 

Projektant: mgr in . Arkadiusz Obidzi ski spec. drogowa 
WAM/0014/POOD/08  

Projektant: mgr in . Piotr Tyszkiewicz spec. drogowa 
WAM/0127/POOD/10  

Sprawdzaj cy: mgr in . Krystian Obidzi ski spec. drogowa 
WAM/0096/POOD/09  

Nr archiwalny: 

191-ARKAS/OLS/2015 
Data opracowania: 

Pa dziernik 2015r. 
Nr tomu: 

 
Nr egzemplarza: 
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DZIA KI POD REALIZACJ  INWESTYCJI: 

Na terenie województwa warmi sko - mazurskiego, gmina Susz 

Dzia ki istniej cego pasa drogowego (b cych w zarz dzie ZDW w Olsztynie): 

obr b 5 Bronowo 5-6/1, 5-7/16, 5-7/18, 5-7/21, 5-9/1, 5-13/4, 5-14/1, 5-14/2 
obr b 21 Karolewo 21-1 
obr b 2 Susz-2 2-1, 2-2/1 

Dzia ki do podzia u: 

obr b 5 Bronowo 5-7/10 (5-7/23), 5-7/14 (5-7/25), 5-7/17 (5-7/27), 5-7/19 (5-7/29), 5-7/22 (5-
7/31), 5-9/2 (5-9/3), 5-13/3 (5-13/9), 

obr b 2 Susz-2 2-2/2 (2-2/3)  

 
Pozosta e dzia ki, które sk adaj  si  na projektowany pas drogowy a nie wynika to ze zmian wprowadzanych 
tym opracowaniem, znajduj  si  w opracowaniu: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 granica województwa 
– granica administracyjna m. Susz od km 25+448 do km 31+452". 
Numery dzia ek bez nawiasów oznaczaj  numery aktualne. 
Numery dzia ek w nawiasach oznaczaj  numery dzia ek po podziale. 
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drogowa - uk ad drogowy

Nazwa Ilo
1 2 3 4 5

* DM.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE ___ ___

* DM.00.00.00 Wymagania ogólne

1 - koszt dostosowania si  do Wymaga  Ogólnych zawartych w 
Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00

rycza t 1,00

2 - wykonanie, utrzymanie oraz likwidacja tymczasowej organizacji ruchu rycza t 1,00
3 - nadzór przyrodniczy rycza t 1,00
* D.00.00.01 Usuni cie kolizji z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym
4 - usuni cie kolizji z niezinwentaryzowan  infrastruktur  techniczn mb 20,00
* D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE ___ ___

* D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysoko ciowych
5 - zakres obj ty inwestycj km 2,24
* D.01.02.02 Zdj cie warstwy humusu

6 - zdj cie warstwy humusu r. gr. 30 cm wraz z wyci ciem zakrzewie  i 
podrostów m2 19 040,00

* D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE ___ ___

* D.02.01.01 Wykonanie wykopów
7 - wykonanie wykopów mechanicznie z wywiezieniem materia u m3 390,00
* D.02.03.01 Wykonanie nasypów
8 - formowanie i zag szczanie nasypów z przywiezieniem materia u m3 4 050,00
* D.03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO ___ ___

* D.03.02.01A Dr en

9 - budowa drena u z rur PVC o rednicy 500 mm i studni betonowych o 
rednicy 1500 mm

kpl. 2,00

* D.04.00.00 PODBUDOWY ___ ___

* D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa amanego stabilizowanego mechanicznie
10 - podbudowa z K SM gr. 15 cm m2 5 975,00
11 - podbudowa z K SM gr. 20 cm m2 32,00
* D.04.05.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem 

12 - kruszywo naturalne stabilizowane cem. Rm=2.5 MPa o gr. 10 cm m2 5 975,00
13 - kruszywo naturalne stabilizowane cem. Rm=2.5 MPa o gr. 15 cm m2 34,00
* D.05.00.00 NAWIERZCHNIE ___ ___

* D.05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego
14 - warstwa wi ca z AC16W o gr. 4 cm m2 29,00
15 - warstwa cieralna z AC11S gr. 4 cm m2 28,00
* D.06.00.00 ROBOTY WYKO CZENIOWE ___ ___

* D.06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i cieków

16 - umocnienie skarp przez humusowanie i obsianie traw  gr. 10 cm (do 
granic pasa drogowego) m2 13 440,00

17 - wykonanie cieków korytkowych wg KPED 01.04 mb 80,00
18 - wykonanie cieków skarpowych wg KPED 01.24 mb 10,00

19 - umocnienie skarp z p yt a urowych betonowych na podsypce 
cementowo-piaskowej gr. 10cm m2 305,00

* D.07.00.00 URZ DZENIA BEZPIECZE STWA RUCHU ___ ___

* D.07.02.01 Oznakowanie pionowe

20 - przymocowanie tarcz znaków rednich (kategorii A, B, C, D, F i T), z folii 
typu 2

szt. 8,00

21 - ustawienie s upków stalowych do znaków szt. 4,00
* D.07.06.02 Urz dzenia zabezpieczaj ce ruch pieszych

22 - ustawienie ogrodze  U-12a mb 1 740,00
* D.08.00.00 ELEMENTY ULIC ___ ___

* D.08.02.02 Chodniki z betonowej kostki brukowej

23 - u enie chodników z betonowej kostki brukowej bezfazowej gr. 8cm 
na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm m2 5 975,00

* D.08.03.01 Betonowe obrze e chodnikowe

24 - ustawienie obrze y betonowych 30x8x100 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej gr. 5 cm

mb 4 930,00

* GG.00.12.01 POMIAR POWYKONAWCZY ___ ___

* GG.00.12.01 Pomiar powykonawczy zrealizowanych obiektów drogowych
25 - zakres obj ty inwestycj km 2,40

Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych                                            
(Opis robót i obliczenie ich ilo ci)

Jednostka

PRZEDMIAR ROBÓT

Poz. Nr 
specyfikacji 

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521                                                                                                                         
granica województwa - granica administracyjna miasta Susz                                                                                                       

od km 25+448 do km 31+452                                                                                                                                               
w zakresie budowy ci gu pieszo-rowerowego od km ok. 26+612 do km ok. 27+138 oraz od 

km ok. 27+750 do km ok. 29+445
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