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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

          Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zadania pn.: "Odbudowa przepustu w ci�gu drogi gminnej 270025 K w m.
Strzeszyn w km 0+790". Inwestycja zlokalizowana jest w gminie Biecz, na terenie powiatu gorlickiego w województwie małopolskim. 
          Zakres opracowania obejmuje budow� nowego przepustu w km 0+790 drogi gminnej nr 270025K klasy L i km 2+720 potoku
Strzeszynianka, wraz z przebudow� najazdów oraz wykonaniem niezb�dnych umocnie� koryta potoku powy�ej i poni�ej projektowanego
obiektu. Zakres obejmuje równie� rozbiórk� istniej�cego przepustu w miejscu obiektu projektowanego. 

          Projektowany przepust zlokalizowano w miejscu istniej�cego tj. na potoku Strzeszynianka w km 2+720 w ci�gu drogi gminnej nr
270025 K w km 0+790. Zaprojektowano przepust łukowy o konstrukcji łuku o niskim profilu z blachy falistej, w segmentach ł�czonych za
pomoc� poł�cze� �rubowych. Konstrukcj� łuku posadowiono na �elbetowych ławach fundamentowych. Szeroko�� otworu przepustu w
�wietle �cian fundamentowych wynosi 4,13÷4,20 m, natomiast w �wietle podstawy łuku 4,72 m. Wzniesienie zwornika łuku powy�ej po-
ziomu dna wynosi 2,20m. Długo�� konstrukcji przepustu w osi wynosi 8,0m. Pochylenie podłu�ne dna przepustu wynosi 0,5%. 	wiatło
przepustu zostało obliczone na wod� miarodajn� o prawdopodobie�stwie wyst�pienia 2%. 
K�t skrzy�owania obiektu z osi� drogi wynosi 88°, natomiast k�t skrzy�owania płaszczyzny wlotu i wylotu z osi� przepustu wynosi 90°.
Na obiekcie zaprojektowano jezdni� o nawierzchni bitumicznej szeroko�ci 5,0 m oraz obustronne pobocza o szeroko�ci 0,75 m. 
         Zakres przebudowywanych najazdów obejmuje odcinek w km 0+745 - 0+845. Zaprojektowano podniesienie istniej�cej niwelety
drogi do poziomu nawi�zuj�cego do zaprojektowanej rz�dnej niwelety na przepu�cie. 
         Zaprojektowano umocnienia koryta potoku na długo�ci 5,0 mb przed wlotem przepustu oraz 10,0 mb poni�ej wylotu przepustu. 
         Przed wykonaniem projektowanego przepustu nale�y wykona� objazd zgodnie z zatwierdzon� organizacj� ruchu na czas robót
oraz rozebra� konstrukcj� istniej�cego przepustu rurowego wraz z �elbetowymi �cianami czołowymi. 

Szczegółowy opis robót zawiera dokumentacja techniczna: Projekt Budowlany i Wukonawczy oraz STWIORB.

- 2 -

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla arb



Przedmiar - Przepust Strzeszyn.KST KSI��KA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Roboty przygotowawcze SST: D-M-00.00.00. D-01.01.01. D-01.02.01. D-01.02.02. 
1

d.1
KNR 2-01
0119-04

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
pagórkowatym lub podgórskim

km

0.1 km 0.100
RAZEM 0.100

2
d.1

KNR 2-01
0119-05
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa wałów ochron-
nych lub przeciwpowodziowych - analogia: trasa umocnie� koryta potoku

km

0.023 km 0.023
RAZEM 0.023

3
d.1

Kalkulacja in-
dywidualna

Wprowadzenie i utrzymanie tymczasowej okrganizacji ruchu kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

4
d.1

KNR 2-01
0108-04

Mechaniczne karczowanie g�stych krzaków i podszycia ha

0.003 ha 0.003
RAZEM 0.003

5
d.1

KNR 2-01
0110-02

Wywo�enie karpiny na odległo�� do 2 km mp

2 mp 2.000
RAZEM 2.000

6
d.1

KNR 2-01
0110-03

Wywo�enie gał�zi na odległo�� do 2 km mp

4 mp 4.000
RAZEM 4.000

7
d.1

KNR 2-01
0111-02

Oczyszczenie terenu z pozostało�ci po wykarczowaniu (drobne gał�zie, korze-
nie, kora i wrzos) z wywiezieniem

m2

30 m2 30.000
RAZEM 30.000

8
d.1

KNR 2-01
0217-06

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsi�biernymi 0.40 m3 na
odkład w gruncie kat.III - usuni�cie i shałdowanie humusu

m3

30 m3 30.000
RAZEM 30.000

2 Roboty rozbiórkowe SST: D-01.02.04. D-02.00.01. D-02.01.01. D-05.03.11. 
9

d.2
KNR AT-03
0102-04

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywo-
zem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km

m2

445 m2 445.000
RAZEM 445.000

10
d.2

KNR 2-31
0802-07

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15 cm m2

504 m2 504.000
RAZEM 504.000

11
d.2

KNR 2-01
0212-07

Roboty ziemne wyk.koparkami podsi�biernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-III
uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odl.do 1 km

m3

67 m3 67.000
RAZEM 67.000

12
d.2

KNR 2-01
0206-05

Roboty ziemne wykon.koparkami podsi�biernymi o poj.ły�ki 0.60 m3 w
gr.kat.IV z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległo�� do 1 km
- odkopanie przepustu

m3

50 m3 50.000
RAZEM 50.000

13
d.2

KNR 2-31
0816-03
analogia

Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o �r. 60 cm - analogia: rury
�elbetowe o �r. 200 cm
Krotno�� = 3.33

m

3*8 m 24.000
RAZEM 24.000

14
d.2

KNR 4-04
1103-04
analogia

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km - analogia: wywie-
zienie elementów przepustu

m3

33 m3 33.000
RAZEM 33.000

15
d.2

Kalkulacja in-
dywidualna

Rozebranie balustrad stalowych rurowych m

12*2 m 24.000
RAZEM 24.000

16
d.2

Kalkulacja in-
dywidualna

Mechaniczna rozbiórka elementów �elbetowych o grubo�ci do 50 cm przy u�y-
ciu młota wyburzeniowego na koparce z wywozem rumoszu i złomu na odl. do
1 km

m3

27 m3 27.000
RAZEM 27.000

3 Budowa przepustu
3.1 Roboty ziemne SST: D-02.00.01. D-02.01.01. D-02.03.01. 
17

d.3.1
KNR 2-01
0218-03

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsi�biernymi 0.60 m3 na
odkład w gruncie kat.IV - wykopy pod przepust

m3

200 m3 200.000
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Przedmiar - Przepust Strzeszyn.KST KSI��KA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 200.000

18
d.3.1

KNR 2-01
0503-02

Mechaniczne zasypywanie wn�k za �cianami budowli wodno-in�ynieryjnych
przy wys.nasypu powy�ej 4 m - kat.gr.III-IV - zasypanie fundamentów gruntem
rodzimym, oraz zasypanie przepustu poza nasypem zaj�tym pod zasypk� in-
�yniersk�

m3

38 m3 38.000
RAZEM 38.000

19
d.3.1

kalkulacja in-
dywidualna

Wykonanie zasypki in�ynierskiej za �cianami obiektu z pospółki, z zag�szcze-
niem warstwami po 30cm do Id=0,98 wg Proctora

m3

165 m3 165.000
RAZEM 165.000

3.2 Fundamenty SST: D-03.01.01.
20

d.3.2
KNR 2-33
0205-09

Deskowanie systemowe U-Form - płyty fundamentowe - analogia deskowanie
ław fundamentowych

m2

2*50 m2 100.000
RAZEM 100.000

21
d.3.2

KNR 2-33
0207-01

Przygotowanie zbrojenia na budowie fundamenty podpór - pr�ty o �r. do 14
mm

t

2*0.448 t 0.896
RAZEM 0.896

22
d.3.2

KNR 2-33
0207-02

Przygotowanie zbrojenia na budowie fundamenty podpór - pr�ty o �r. do 16-20
mm

t

2*0.299 t 0.598
RAZEM 0.598

23
d.3.2

KNR 2-33
0208-01

Monta� zbrojenia fundamenty podpór - pr�ty o �r. do 14 mm t

2*0.448 t 0.896
RAZEM 0.896

24
d.3.2

KNR 2-33
0208-02

Monta� zbrojenia fundamenty podpór - pr�ty o �r. do 16-20 mm t

2*0.299 t 0.598
RAZEM 0.598

25
d.3.2

KNR 2-33
0210-02

Betonowanie przy u�yciu pompy na samochodzie - stopy,płyty i ławy funda-
mentowe

m3

2*13.7 m3 27.400
RAZEM 27.400

26
d.3.2

KNR 2-33
0713-19

Izolacje przeciwwilg.powłokowe bitum.-wyk.na zimno - pionowe z roztworu as-
faltowego - pierwsza warstwa - pow.w jed.miejscu do 100 m2

m2

2*18 m2 36.000
RAZEM 36.000

27
d.3.2

KNR 2-33
0713-03

Izolacje przeciwwilg.powłokowe bitum.-wyk.na zimno - poziome z roztworu as-
faltowego - pierwsza warstwa - pow.w jed.miejscu do 100 m2

m2

2*6 m2 12.000
RAZEM 12.000

3.3 Konstrukcja przewodu przepustu SST: D-03.01.01. D-03.01.02. D-10.01.02.
28

d.3.3
Kalkulacja in-
dywidualna

Konstrukcja łuku z blachy falistej - koszt zakupu i monta�u m

8 m 8.000
RAZEM 8.000

29
d.3.3

KNR AT-04
0101-01

Warstwa wzmacniaj�ca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o
szer. 5,0 m

m2

2*7*8 m2 112.000
RAZEM 112.000

30
d.3.3

KNR AT-04
0101-01

Warstwa wzmacniaj�ca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o
szer. 5,0 m - analogia geomembrana z HDPE 1mm

m2

7*8 m2 56.000
RAZEM 56.000

31
d.3.3

KNNR 10
0401-08

Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z brzegu na dnie potoku m3

0.5*4.1*8 m3 16.400
RAZEM 16.400

32
d.3.3

KNR 2-33
0210-02

Betonowanie przy u�yciu pompy na samochodzie - stopy,płyty i ławy funda-
mentowe - analogia przelanie narzutu kamiennego betonem

m3

16.4/3 m3 5.467
RAZEM 5.467

3.4 �ciany czołowe SST: D-03.01.01. D-06.06.01.
33

d.3.4
KNR 2-33
0205-05

Deskowanie systemowe U-Form - �ciany i mury o wys.do 4 m m2

2*70 m2 140.000
RAZEM 140.000

34
d.3.4

KNR 2-33
0207-14

Przygotowanie zbrojenia na budowie �ciany i skrzydełka - pr�ty o �r. do 14 mm t

0.719+0.652 t 1.371
RAZEM 1.371

35
d.3.4

KNR 2-33
0207-15

Przygotowanie zbrojenia na budowie �ciany i skrzydełka - pr�ty o �r. 16-20
mm

t

2*0.03 t 0.060
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Przedmiar - Przepust Strzeszyn.KST KSI��KA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 0.060

36
d.3.4

KNR 2-33
0208-14

Monta� zbrojenia �ciany i skrzydełka - pr�ty o �r. do 14 mm t

0.719+0.652 t 1.371
RAZEM 1.371

37
d.3.4

KNR 2-33
0208-15

Monta� zbrojenia �ciany i skrzydełka - pr�ty o �r. 16-20 mm t

2*0.03 t 0.060
RAZEM 0.060

38
d.3.4

kalkulacja in-
dywidualna

Monta� kotew barieropor�czy szt

2*12 szt 24.000
RAZEM 24.000

39
d.3.4

KNR 2-33
0210-05

Betonowanie przy u�yciu pompy na samochodzie - podpory,�ciany oporowe i
mury pachwinowe

m3

9.4+8.4 m3 17.800
RAZEM 17.800

40
d.3.4

KNR 2-33
0713-19

Izolacje przeciwwilg.powłokowe bitum.-wyk.na zimno - pionowe z roztworu as-
faltowego - pierwsza warstwa - pow.w jed.miejscu do 100 m2

m2

100 m2 100.000
RAZEM 100.000

41
d.3.4

KNR 0-25
0402-05

Czyszczenie r�czne z u�yciem urz�dze� z nap�dem mechanicznym powierz-
chni pionowych, sko�nych i cylindrycznych - pow. boczne gzymsów i odsłoni�-
te pow. skrzydełek

m2

40 m2 40.000
RAZEM 40.000

42
d.3.4

KNR K-01
0115-01

Wykonanie powłok malarskich akrylowych - gruntowanie powierzchni piono-
wych - pow. boczne gzymsów i odsłoni�te pow. skrzydełek

m2

40 m2 40.000
RAZEM 40.000

43
d.3.4

KNR K-01
0115-03

Wykonanie powłok malarskich akrylowych - malowanie dwukrotne powierzchni
pionowych - pow. boczne gzymsów i odsłoni�te pow. skrzydełek

m2

40 m2 40.000
RAZEM 40.000

4 Budowa umocnie� koryta potoku i sto�ków  SST: D-02.00.01. D-02.01.01. D-02.03.01. D-06.01.01. D-10.01.01a. D-10.01.02. 
44

d.4
KNR 2-01
0206-05

Roboty ziemne wykon.koparkami podsi�biernymi o poj.ły�ki 0.60 m3 w
gr.kat.IV z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległo�� do 1 km
- wykopy pod umocnienie koryta potoku

m3

100 m3 100.000
RAZEM 100.000

45
d.4

KNNR 10
0408-01

Wykonanie koszy z siatki stalowej bez wyprawy m3

53 m3 53.000
RAZEM 53.000

46
d.4

KNNR 10
0401-08

Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z brzegu grubo�ci 80 cm
na dnie potoku

m3

0.8*58 m3 46.400
RAZEM 46.400

47
d.4

KNR 2-01
0206-05

Roboty ziemne wykon.koparkami podsi�biernymi o poj.ły�ki 0.60 m3 w
gr.kat.IV z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległo�� do 1 km
- przekopanie, przeprofilowanie i oczyszczenie rowów.

m3

25 m3 25.000
RAZEM 25.000

48
d.4

KNR 2-11
0404-05

Wykonanie podsypki cementowo piaskowej o grub. 5 cm m2

27 m2 27.000
RAZEM 27.000

49
d.4

KNR 2-11
0406-02

Wykonanie bruku z kamienia naturalnego, �redniego na skarpach o wys.do 4
m o powierzchniach sferycznych . Grub.bruku 20 cm

m2

27 m2 27.000
RAZEM 27.000

50
d.4

KNR 2-11
0412-02

Spoinowanie bruku kamiennego o grub. 20 cm m2

27 m2 27.000
RAZEM 27.000

5 Konstrukcja drogi  SST: D-02.00.01. D-02.01.01. D-02.03.01. D-04.01.01. D-04.02.01. D-04.03.01.D-04.04.00. D-04.04.01. D-
04.04.02. D-05.03.05. 

51
d.5

KNR 2-01
0206-05

Roboty ziemne wykon.koparkami podsi�biernymi o poj.ły�ki 0.60 m3 w
gr.kat.IV z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległo�� do 1 km
- wykopy pod konstrukcj� drogi

m3

120 m3 120.000
RAZEM 120.000

52
d.5

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zag�szenie podło�a pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gr.kat.I-IV

m2

595 m2 595.000
RAZEM 595.000
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Przedmiar - Przepust Strzeszyn.KST KSI��KA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
53

d.5
KNR AT-04
0101-03

Warstwa wzmacniaj�ca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o
szer. 3,2 m - Warstwa odcinaj�ca z geowłókniny o gramaturze min 200g/m2/ i
wytrzymało�ci min 15 kN/m

m2

504 m2 504.000
RAZEM 504.000

54
d.5

KNR 2-31
0114-01

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po zag�szcz. 20
cm

m2

504 m2 504.000
RAZEM 504.000

55
d.5

KNR 2-31
0114-02

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za ka�dy dalszy 1 cm
grub.po zag�szcz.
Krotno�� = 5

m2

504 m2 504.000
RAZEM 504.000

56
d.5

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zag�szcz. 8 cm m2

495 m2 495.000
RAZEM 495.000

57
d.5

KNR 2-31
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za ka�dy dalszy 1 cm
grub.po zag�szcz.
Krotno�� = 12

m2

495 m2 495.000
RAZEM 495.000

58
d.5

KNR AT-03
0202-01

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsj� asfaltow� na zimno podbudo-
wy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zu�ycie emulsji 0,8 kg/
m2

m2

455 m2 455.000
RAZEM 455.000

59
d.5

KNR 2-31
0310-01

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wi�-
��ca asfaltowa - grub.po zag�szcz. 4 cm

m2

455 m2 455.000
RAZEM 455.000

60
d.5

KNR 2-31
0310-02

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wi�-
��ca asfaltowa - ka�dy dalszy 1 cm grub.po zag�szcz.

m2

455 m2 455.000
RAZEM 455.000

61
d.5

KNR AT-03
0202-02

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsj� asfaltow� na zimno podbudo-
wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zu�ycie emulsji 0,5 kg/m2

m2

445 m2 445.000
RAZEM 445.000

62
d.5

KNR 2-31
0310-05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa �cie-
ralna asfaltowa - grub.po zag�szcz. 3 cm

m2

445 m2 445.000
RAZEM 445.000

63
d.5

KNR 2-31
0310-06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa �cie-
ralna asfaltowa - ka�dy dalszy 1 cm grub.po zag�szcz.
Krotno�� = 2

m2

445 m2 445.000
RAZEM 445.000

64
d.5

KNR 2-31
0204-05
analogia

Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grub.po za-
g�szcz.7 cm - analogia: uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0-63mm

m2

100*0.75*2 m2 150.000
RAZEM 150.000

65
d.5

KNR 2-31
0204-06
analogia

Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - ka�dy dalszy
1 cm grub.po zag�szcz. - analogia: uzupełnienie poboczy kruszywem łama-
nym 0-63mm
Krotno�� = 23

m2

100*0.75*2 m2 150.000
RAZEM 150.000

66
d.5

KNR 2-31
0204-05
analogia

Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grub.po za-
g�szcz.7 cm - analogia: uzupełnienie zjazdów kruszywem łamanym 0-63mm

m2

30 m2 30.000
RAZEM 30.000

67
d.5

KNR 2-31
0204-06
analogia

Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - ka�dy dalszy
1 cm grub.po zag�szcz. - analogia: uzupełnienie zjazdów kruszywem łamanym
0-63mm
Krotno�� = 8

m2

30 m2 30.000
RAZEM 30.000

6 Urz�dzenia bezpiecze�stwa ruchu SST: D-07.05.02. 
68

d.6
Kalkulacja in-
dywidualna

Monta� barieropor�czy bezprzekładkowych na słupkach IPE140 w rozstawie 1,
0m z prowadnic� typu B, trzema pasami profilowymi i pochwytem rurowym.
Słupki montowane do zabetonowanych wcze�niej kotew.

m

2*12 m 24.000
RAZEM 24.000

- 6 -
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Przedmiar - Przepust Strzeszyn.KST KSI��KA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
69

d.6
Kalkulacja in-
dywidualna

Monta� zako�cze� barier ochronnych - ł�czni czołowe pojedyncze. szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

7 Roboty wyko�czeniowe SST: D-06.01.01.
70

d.7
KNR 2-01
0506-08

Plantowanie skarp i korony nasypów - kat.gr.IV m2

300 m2 300.000
RAZEM 300.000

71
d.7

KNR 2-01
0510-01

Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm (humus z
odkładu)

m2

300 m2 300.000
RAZEM 300.000

72
d.7

KNR 2-01
0510-02

Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za ka�de nast.5 cm humusu (humus
z odkładu)

m2

300 m2 300.000
RAZEM 300.000

- 7 -
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