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PRZEDMIAR ROBOr 

Lp. 1 Podstawa I Opis i wyliczenia 

~aprawa"p.r~e!!.~~u w m. Niedarczow Gornv kolonia . 
1 1 ~51QQQOO~8 RQ!l~!}' rozbi6rkowe __ _ _. __ 
l 1KNR AT-03 Roboty remontowe - ci~cie pilq nawierzchni bitumicznyeh na gl. do 5 em 

d.l '0101-01 

2 ;KNR 2-31 
d.1 1OS03-01 

4.5+4.5 

R~ezne rozebranie nawierzehni z mieszanek mineralno-bitumieznyeh 0 

Igrubosei 3 em 
50*2.5 

j.m. 

im 

1m 
I 
m2 

m2 

31KNR 2-31 
d.l jOS04-01 

R~czne rozebranie nawierzehni z tlueznia kamiennego 0 grubosci 15 em m2 

4.5'2.0 

1 

Poszcz Razem 

, I 

90001 
RAZEM 9.000 

I 
12.5001 

RAZEM 12.500 

9.000 1 
RAZEM 9.000 

2 
41KNR 2-01 

d.2 0205-02 

.Robo~ ziemne _ _ ___ .~ ,____--,-____ 
Roboty ziemne wykon.koparkami podsi~biernymi 0 poj.\yzki 0.15 m3 w m3 

5/'KNR-W 2
d.2 ,01 0217-01 

I 

6 /KNR 2-01 
d.210233-01 , 

I 

gr.kat.1I1 z transp.urobku samochod.samowyladowezymi na odleglosc do 
1 km 
11.0*2.0*13 

Wykopy row6w wykonywane koparkami podsi~biernymi 0.25 m3 na od m3 
klad w gruncie kat. I-II 0 obj~tosei do 1.50 m3/m 
600*(1,7+0.5)*0.6 m3 

Mechaniczne plantowanie terenu spyeharkami gqsienieowymi 0 moey 55 m2 
kW (75 KM) w gruneie kat. I-II 
600*(1 .7+05)*0.6 

2S.600 
RAZEM 28.600 

792.000 ' 
RAZEM 792.000 

792.000 1 
RAZEM I 792.000 

3+ . __ _ IPrzepus!}' _ 
7 fKNR 2-33 rCz~sei przelotowe prefabrykowanyeh przepust6w drogowych rurowychim 

-
d.310601-01 !iednootworowyeh z rur PEHD 0 sr. 60 em I 

I 9.0 m 

SIKNR 2-33 
d.3 [0606-01 

1 
91KNR 2-01 

d.3 0504-04 

Obudowy wlot6w (wylot6w) prefabrykowanyeh przepust6w drogowych ru m3 
rowyeh 
2 m3 

Zasypywanie przestrzeni za scianami budowli sztucznyeh - przepustaeh m3 
w drogowyeh przy uzyeiu ubijak6w meehanieznych - kat.gr.I-1i1 

1(9.0'2.0*1.2)-(3.14*0.3*0.3) m3 

9.000 
RAZEM 9.000 

! 2.000! 
RAZEM 1 2.000 

RAZEM I 21.317 
_. _~. _. __;::--;-- Bob~ nawierzchniowe ________ r __ _ __ 

10'KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna 0 grubosei po za m~ -------r, 
d.4 ,0114-01 g~szczeniu 20 cm 

11 iKNR 2-31 
d.4 /0311-05 

121KNR 2-31 
d.410310-06 

13 1KNR 2-01 
d.4 10516-04 

I 
I 

14 KNR2-33 
d.4 0601-01 

4.5*2.0 m2 9.000 
I RAZEM ( 
Nawierzehnia z mieszanek mineralno-bitumieznych grysowo-zwirowyeh  m2 I 
warstwa seieralna asfaltowa - grubosc po zag~szez. 3 em 
5.0'2.0 m2 10.000 

Nawierzehnia z mieszanek mineralno-bitumieznyeh grysowyeh - warstwa 
sciera!.na asfaltowa - kazdy dalszy 1 em grubosc po zag~szcz. 
50*20 

, 
'umoenienie skarp i dna row6w plytami betonowymi ehodnikowymi 0 

wym. 50x50x7 em na podsypce eementowo-piaskowej 
SO.0*1.5 

I 
cz~sei przelotowe prefabrykowanyeh przepust6w drogowych rurowyehz 
rur PEHD jednootworowyeh z rur 0 sr. 40 em pod zjazdami 
24 

m2 

m2 

1 

m2 

m2 

m 

m 

RAZEM 

10.000 
RAZEM 

I 120.000/ 
RAZEM 

I 24.0001 
RAZEM I 

9.000 

10.000 

10.000 

120.000 

24.000 

- 1 
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PRZEKROJPOPRZECZNYPRZEZ 

PRZEPUST FI=60 CM 


/ 

/
/ 

kruszywo lamane stab. mech. 0131,5 gr. 10 cm 
kruszywo lamane stab. mech. Ulo'3 gr. 1b cm 
zasypka zagf?szczona do wskainika 
zagf?szczenia 0,98 wg standardowej pr6by 
Proctoraukladana warstwami 0 grubosci 
max 10cm r6wnomiemie po obu stronach 
rury 

rura P£HDfi_'-60::m 
podsypka piaskowo-iwirowa gr. 10 cm 
fundament kruszywowy zagf?szczony do 
wskainika zagf?szczenia 0,98 wg 
standardowej pr6by Proctora, gr. 15 cm 

___ 0% 0% 0% :::::". 0%:::::". 

/ \ 
~ 

.-1% \17 

9,00 



PRZEKROJ POPRZECZNY KORPUSU DROGOWEGO WMIEJSCU BUDOWY PRZEPUSTU Schemat wykonania przepustu
- - -_ - -.ML __ _______ 

0.75 __ __4.50__ ~ z rury HOPE~L- __ _ _ JOIdnia __ _ _~_ 

::-:':-::::='-2 
.0.128 811 .. 1'.068 - } %- _ IL_ skala1:50 

.o·e B."--~v.- --- 0.00 

,\ -- L ____ - .-! ___- -~-!"/S" 


-~~ r8 _ ______~ _
u!oim$Of'dEero!oS".torooy d!Ell!!.~ci~-" _II 
.J. 1% \I'OOA I - 1--; -J.241 

~ 
r PRZEKROJ POPRZECZNY PRZEPUSTU 

przepust z rury HDPE 0 Srednicy 60 em 

lawa z kruszywa nalurainegD slabilizDwanego mechanicznie 
o uziamieniu 0-20 mm 

:::7=~=-~WIDOK Z GORY W MIEJSCU BUDOWY PRZEPUSTU 

---- I 

'\~C? Oa _ / 

II - 0 . - ., S! 
obsypka z kruszywa nalurainegD ~ ol 

frakcji 0-31,5 mm 
I O,Btl

:lfrInn 
lawa z kruszywa naturalnego 
slabilizowanego mechanicznie ~~m ·~T=~~-~~~~-_~~_~_n~_~__ -u -:' ._ JJ: ouziamieniu 0-20 mm 

_ t-;;=== = == ~== = = ===-=-:J=====-- ~ -'8-~-I --- .=== =" ===- I '1i 
- I 
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L- I I 
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PRZEKROJPODtOZNYPRZEZ 

PRZEPUST FI-CO eM 


krusZYWO lamane stab. mech. 0/3 1,5 gr. 10 cm 
kruszywo lamane stab. mech. 0/63 gr.15 cm 
zasypka zag/?szczona do wskainika 
zag/?szczenia 0,98 wg standardowej pr6by 
Procioraukladana warstwami 0 grubosci 
max 10cm r6wnomiemie po obu stronach 
rury 
fundament kruszywowy zag/?szczony do 
wskainika zag/?szczenia 0,98 wg 
standardowej pr6by Proctora, gr. 15 cm 

rura PEHD fi 60 

~% 
0.68 0.68 

4. r:iS 
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OPIS TECHNICZNY 


1. 	 Wprowadzenie: 

Opis sporzqdzono do projektu budowlanego dla zadania pn. "Remont przepustu 
drogi gminnej w m. Niedarczow Gorny Kolonia gm. Kazanow 

2. 	 Inwestor: 

Gmina Kazanow ul Plac Partyzantow 28. 

3. 	 Przedmiot remontu: 

Wykonanie remonty przepustu z rur PEHD fi 60 wraz z rowami 
odwadniajqcymi 

4. 	 Lokalizacja drogi: 

Przedmiotowa droga znajduje si~ na terenie powiatu zwolenskiego w gminie 
Kazanow . Droga ta ma znaczenie lokalne i umozliwia dojazd do miejscowosci 
Niedarczow Gorny Kolonia . 

5. 	 Podstawa opracowania i materiaty wyjsciowe: 

Podstawq opracowania jest: 

Kosztorys inwestorski na remont przepustu 

Uzgodnienia projektowe. 

Rozporzqdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 

1999 r w sprawie warunk6w technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi 

publiczne i ich usytuowanie. 


6. 	 Stan istniejctcy: 

6.1. Usytuowanie odcinka drogi: 

Remontowany przepust usytuowany jest w ciqgu drogi gminnej Niedarcz6w 
Gorny Kolonia droga przebiega na terenie r6wninnym, dziatki zabudowane 
pojedynczq zabudowq zagrodowq. 

6.2. Charakterystyka odcinka drogi: 

Droga gminna posiada klas~ drogi dojazdowej D. Droga ma przekroj jedno 
jezdniowy z obustronnymi poboczami gruntowymi. Szerokosc 
jezdni wynosi srednio 2,8 -;- 3,0 m. Rowniez szerokosc poboczy jest zmienna od 
0,5 m do 1,5 m. 
Droga posiada nawierzchni~ ulepszonq z masy mineralno bitumicznej 
Konstrukcja jezdni jest wynikiem wczesniejszych zabieg6w piel~gnacyjnych 
polegajqcych na wzmacnianiu jej systematycznie w trakcie remontow 
biezqcych. 

6.3. Warunki gruntowo - wodne: 

Wykonanie przepustu zostato podyktowane zlewniq kt6ra jest wytworzona z 
uksztat!owania terenu. Istniejqcy przepust z rur betonowych fi 40 cm nie 



spetnia wymagan przepustowosci ilosci wody kt6rq nalezy odprowadzic na 
drugq stron~ korpusu drogowego. 

7. Zakres robot: 

Prace remontowe polegac bed g na: 

- wykonaniu rob6t ziemnych zwiqzanych z odtworzeniem istniejqcych row6w 
i wykopanie nowych 

- budowie przepustu fi 60 cm dtugosci 9.0 m wraz z murkami oporowymi 
- wykonanie zjazd6w na posesje 
- umocnienie skarp row6w ptytami betonowymi, 
- wykonaniu podbudowy kamiennej i nawierzchni z mieszanki mineralno 

bitumicznej . 

Przyj~ty zakres rob6t wynika ze Specyfikacji Istotnych Warunk6w Zam6wienia. 

8. Zatozenia do projektowania: 

8.1. Parametry techniczne i geometryczne odcinka drogi dojazdowej: 

# klasa drogi - 0, 

# pr~dkosc projektowa - Vp =30 km/h, 

# pr~dkosc miarodajna - Vm = 40 km/h, 

# kategoria ruchu - KR - 1, 

# szerokosc jezdni - 3,0 m, 

# szerokosc poboczy - od 0,5 do 1,0. 


9. Przebieg trasy w planie: 

Trasa drogi zachowuje jej dotychczasowy przebieg w planie jak i wysokosciowo. 

10. Przekroj podtuzny: 

W przekroju podtuznym droga jest odtworzeniem istniejqcej niwelety 

Pobocza. 

Projekt odtworzenie poboczy ziemnych po wykonaniu row6w 
odwadniajqcych 

10.1. Zjazdy indywidualne. 

Do zjazd6w indywidualnych zaliczono zjazdy na posesje szt 4 z wykonaniem 
przepust6w zjazdowych z rur fi 40 cm dt 6,0 m 




