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Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI
ADRES INWESTYCJI
INWESTOR
ADRES INWESTORA
BRANŻA

:
:
:
:
:

Modernizacja drogi gminnej transportu rolnego w obrębie wsi Wąsewo Kolonia
Droga gminna w obrębie wsi Wąsewo Kolonia o długości całkowitej 1710,0 mb
Gmina Wąsewo
ul. Zastawska 13, 07-311 Wąsewo
DROGOWA
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Modernizacja drogi gminnej transportu rolnego w obrębie wsi Wąsewo Kolonia
1
ROBOTY POMIAROWE I PRZYGOTOWAWCZE
1 SST-01.01.01a Roboty pomiarowe przy liniowych robotach modernizacji km
d.1
dróg - trasa dróg w terenie równinnym. Wyznaczenie
przebiegu osi projektowanej modernizacji dróg oraz elementów przekroju poprzecznego. Utrzymywanie elementów wyznaczenia przebiegu drogi w trakcie wykonywania
robót modernizacyjnych. Pozycja obejmuje koszty prac
geodezyjnych związanych z wytyczeniem drogi w pasie drogowym, geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz koszty odtworzenia reperów osnowy geodezyjnej uszkodzonych w trakcie wykonywania robót lub
koszty ich przeniesienia. Pozycja obejmuje także koszty
wyniesienia (wznowienia) granic pasa drogowego.
Przedmiar:
Odcinek I - w km 0+000,00 - 1+505,00
Odcinek II - w km 0+000,00 - 0+205,00
Razem: 1710 mb = 1,710 km
2
NAWIERZCHNIA BITUMICZNA
2 SST-05.03.08 Powierzchniowe utrwalenie. Pozycje obejmuje wykona- m2
d.2
nie nawierzchni jezdni przez 3 krotne powierzchniowe
utrwalenie z zastosowaniem żwirów kruszonych frakcji:
16/32mm, 6,3/12,80mm; 2/6,3mm i emulsji asfaltowej kationowej C65B3PU na wykonanej podbudowie z m. kr.
łamanego.
Przedmiar:
Odcinek I - 20,00 x 5,00 = 100,00 m2
Odcinek I - (5,00 x 0,75 x 2)/2 = 3,75 m2 (odcineki
przejściowy jezdni z szer. 5,00 do szer. 3,50)
Odcinek I - 1480,00 x 3,50 = 5180,00 m2
Odcinek II - 205,00 x 3,50 = 717,50 m2
łuki na włączeniu do drogi powiatowej oraz gminnej 15m2 + 6,75m2 = 21,75m2
Razem: 6023,00 m2
3
OZNAKOWANIE PIONOWE
3 SST-07.02.01 Pionowe znaki drogowe - Słupki z rur stalowych. Pozycja szt
d.3
obejmuje zakup, przygotowanie i ustawienie słupków stalowych ocynkowanych o średnicy 50 mm pod znaki drogowe z rur stalowych.
Przedmiar : 9 szt.
4 SST-07.02.01 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrze- szt
d.3
gawcze i informacyjne o pow. ponad 0,3 m2. Pozycja
obejmuje zakup, przygotowanie i zamocowanie tablic
znaków drogowych na ustawionych uprzednio słupkach.
Przedmiar: 9 szt.
5 SST-07.02.01 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrze- szt
d.3
gawcze i informacyjne o pow. ponad poniżej 0,3 m2. Pozycja obejmuje zakup, przygotowanie i zamocowanie
tabliczki (150m) do znaków drogowych na ustawionych
uprzednio słupkach.
Przedmiar: 1 szt.
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Modernizacja drogi gminnej transportu rolnego w obrębie wsi Wąsewo Kolonia
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