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Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Podczas inwentaryzacji drogi gminnej Łacki - Czadeczka stwierdzono występowanie:
-podbudowa zasadnicza z kruszywa kamiennego około 35 cm,
-kostka granitowa na betonie,
-nakładka istniejąca z licznymi uszkodzeniami cząstkowymi
-oględziny wykazują aby pozostawić istniejącą nawierzchnię asfaltową ze względu
na wiązanie bezpośrednie istniejącej podbudowy,lecz remont wariantuje sie na A,B,C
-należy wykonać uzupełnienia MMA ze względu na ciągłość, liniowość drogi gminnej
-należy pamiętać o czyszczeniu nawierzchni i skropieniu emulsją kationową przedmiotowego
odcinka międzywarstwowo

Przedmiar robót
Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót

Ilosć

Krot. Jedn.

1 Rozbiórki oraz roboty towarzyszące
1.1 CJ 11/2006/3
Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno z odwiezieniem ścinki na plac składowania na
odległość do 20 km-wskazane przez inwestora, głębokość frezowania 4 cm - kształtowanie istniejącej
nawierzchni do przekroju daszkowego
1230*4,128 **** przyjmuje się szerokość
5 166,000000
średnią**** 4,2 metra
4,2*1230
=
5 166
5 166 0,5 m2
1.2 KNKRB 6/1308/5
Oczyszczenie nawierzchni drogowych ulepszonych, mechaniczne
4,2*1230
=
5 166,000000
5 166
5 166
m2
1.3 KNNR 6/1005/7
Skropienie nawierzchni asfaltem, pomiędzy każdą warstwą konstrukcyjną nawierzchni.
4,2*1230
=
5 166,000000
5 166
5 166
m2
2 Wykonanie nawierzchni z MMA remont muldy, warstwa wiążąca + ścieralna 3+3
2.1 KNNR 6/308/1 (4)
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po
zagęszczeniu 4·cm, masa grysowo-żwirowa, samochód 5-10·t
( 4,128*1230)
=
5 077,440000
5 077,440 5 077,440 0,75 m2
2.2 KNNR 6/309/2 (2)
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po
zagęszczeniu 4·cm, masa grysowa, samochód 5-10·t
szerokość interpolowana >
(4,1+4,15+4,30+4,05+
4,05+4,1+4,25+4,05+4+4,1+4,15+4,2+4+4,1
+4,1+4,15+ 4,25+4,2)/18=4,128
( 4,128*1230)
=
5 077,440000
5 077,440 5 077,440 0,75 m2
2.3 KNKRB 1/313/1
Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. gruntu I-IV
2460*0,5
=
1 230,000000
1 230,000 1 230,000
m2
2.4 KNKRB 6/1101/4 (1)
Remonty cząstkowe nawierzchni brukowców, wys. brukowca 16-20 cm - DODATEK ZA NAPRAWĘ ZJAZDU Z
DROGI GMINNEJ W KIERUNKU ODNOGI DROGI ŁACKI - CZADECZKA
1 230
m2

Remont drogi gminnej Łacki -Czadeczka WERIANT B
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