
Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa, 

podstawy nakładów

Jedn. Krot. Ilość

1.1 KNNR 1/111/1                                                                         

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa 

dróg w terenie równinnym  wraz z inwentaryzacją km 0.802

2.1 KNNR 6/103/3 (1)                                                         

Profilowanie i zagęszczanie istniejacej podbudowy 

tłuczniowej pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, 

wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, od km 

0+600 do km 1+402 m2 2967.4

2.2 KNNR 6/107/1                                                         

Wyrównanie istniejącej podbudowy (zagęszczenie 

mechaniczne), tłuczniem sortowanym, średnia warstwa po 

zagęszczeniu 6 cm od km 0+600 do km 1+402 m3 178.04

2.3 KNNR 6/113/5                                                           

Podbudowa z tłucznia kamiennego 31,5 mm, warstwa 

górna, po zagęszczeniu 10 cm od km 0+600 do km 1+402 m2 2967.4

2.4 KNNR 6/308/1 (2)                                                               

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych 

(warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po 

zagęszczeniu 4 cm, masa grysowa, samochód 5-10 t od km 

0+600 do km 1+402  m2 2887.2

2.5 KNNR 6/1005/7                                                      Skropienie 

nawierzchni asfaltem w ilości 0,5 kg/m2 od km 0+600 do km 

1+402 m2 2887.2

3.1 KNNR 6/309/2 (2)                                                         

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych 

(warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po 

zagęszczeniu 4 cm, masa grysowa, samochód 5-10 t od km 

0+600 do km 1+402                                                 m2 2807.0

4.1 KNNR 1/202/2                                                                       

Roboty ziemne wykonywane koparkami "DOKOP" z 

transportem yrobku samochodami na odległość do 1 km 

kategoria gruntu III m3 192.6

4.2 KNNR 1/311/4                                                                        

Ręczne formowanie (uzupełnienie i wykonanie poboczy), z 

ziemi pozyskanej z "DOKOPU", kategoria gruntu III-IV od km 

0+600 do km 1+402 m3 192.6

PRZEDMIAR ROBÓT " Przebudowa drogi Nowy Nart -Pogorzałka dz. nr ewid. 225 w 

km 0+600 - 1+402"

1  1.0. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

2  2.0. PODBUDOWA od km 0+600 do km 1+402

3  3.0. NAWIERZCHNIA od km 0+600 do km 1+402

4  4.0. POBOCZA - UMOCNIENIE



4.3 KNNR 6/103/1                                                      

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy 

konstrukcyjne utwardzenia poboczy, kategoria gruntu II-IV 

od km 0+600 do km 1+402 m2 1203

4.4 KNNR 6/113/5                                                      

Utwardzenie poboczy tłuczniem kamiennym 0/31, mm, 

warstwa po zagęszczeniu 10 cm od km 0+600 do km 1+402 m2 1203


