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1 OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU I ROBÓT, ZAWIERAJ ĄCA KRÓTKI 
OPIS TECHNICZNY WRAZ Z ISTOTNYMI PARAMETRAMI KTÓRE OKREŚLAJĄ 
WIELKO ŚĆ OBIEKTU LUB ROBÓT. 

 
1. Ogólna charakterystyka obiektu  
Funkcja obiektu: 
Przedmiotowe ulica zlokalizowana jest na terenie miasta Karczew. W/w. ulica stanowi drogę 

gminną, w zarządzie gmin Karczew. W stanie istniejącym stanowi nie uregulowaną drogę gruntową  
Technologia budowy: 

Roboty przygotowawcze będą wykonywane mechanicznie, inne roboty w niewielkim zakresie 
wykonywane ręcznie. 

Dane techniczno-użytkowe: 
a) powierzchnia do przebudowy: 1 530 m2 

b) nawierzchnia: twarda, ulepszona 
2. Charakterystyka robót 

Przewiduje się  budowę jezdni szer. 4,50 m z mieszanki mineralno asfaltowej, chodników 
szer. od 1,50 do 2,50 m oraz zatok postojowych szer. 2,50 m z betonowych płyt ażurowych. 
Pochylenie poprzeczne jezdni, chodników i zatok postojowych 2% jednostronne. W ramach 
inwestycji projektuje się również wykonanie dwóch fragmentów kanału deszczowego 
stanowiących przyłącza do istniejących kanalizacji deszczowych w ul. Mickiewicza i 
Gołębiej. 

Nawierzchnia jezdni KR2 
Warstwa ścieralna z miesz. mineral. asfalt-AC 11S   gr. 5,0 cm 
Podbudowa zasadnicza z miesz. mineral. asfalt-AC 16P   gr. 7,0 cm 
Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/63 
stabilizowanego mechanicznie      gr. 20,0 cm 
warstwa mrozoochronna z pospółki     gr. 20,0 cm 
Chodniki 
w. ścieralna z betonowej kostki brukowej czerwonej   gr. 8,0 cm 
Podsypka cementowo-piaskowa      gr. 3,0 cm 
Podbudowa zasadnicza z pospółki      gr. 10,0 cm 
Na pochylniach przejść betonowe płyty ryflowane 50x50x7. 
Zjazdy 
w. ścieralna z betonowej kostki brukowej szarej    gr. 8,0 cm 
Podsypka cementowo-piaskowa      gr. 4,0 cm 
Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/63 
stabilizowanego mechanicznie      gr. 20,0 cm 
warstwa mrozoochronna z pospółki     gr. 20,0 cm 

 
Zatoki postojowe 
warstwa betonowych płyt ażurowych 40x60x10    gr. 10,0 cm 
Podsypka piaskowa         gr.   5,0 cm 
Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/63 
stabilizowanego mechanicznie      gr. 20,0 cm 
warstwa mrozoochronna z pospółki     gr. 20,0 cm 
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2 PRZEDMIAR ROBÓT. 

Lp. Nr ST Opis robót Jm. Ilość 
robót 

1 D-02 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych 
(drogi) w terenie równinnym.  km 0,15 

2 D-03 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych gr. 12 cm m2 103 

3 D-03 Rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego stab mech. grub 20 cm m2 81 

4 D-03  Rozebranie nawierzchni chodników z bet kostki bruk. na podsypce cement-
piaskowej. m2 60 

5 D-03 Rozebranie drogi z płyt żelbetowych pełnych m2 90 

6 D-03 Rozebranie krawężników betonowych 15x30x100 wraz z ławą mb 35 

7 D-03 Wyciąganie ścianek szczelnych stalowych z terenu. wbitych na głębokość 6 m. m2 20 

8 D-04 Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. I-II z transportem urobku na 
„zwałkę” samochodami na odl. 10 km m3 610 

9 D-04 Wywiezienie gruzu z rozbiórek na odległ 1 km m3 53 

10 D-04 Dodatek za każdy dalszy 1 km przewozu gruzu ponad 1 km krotność 4 m3 53 

11 D-05 Profilowanie i zagęszczenie mechanicznie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni w gruncie kat II-IV. m2 1 368 

12 D-07 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego – tłucznia kam. stab. mech. gr. 
warstwy po zagęszczeniu 20 cm. m2 953 

13 D-06 Wykonanie i zagęszczenie warstwy mrozochronnej z pospółki gr. warstwy po 
zagęszczeniu 20 cm m2 953 

14 D-09 Wykonanie podbudowy z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 16P dowożonej z 
odległości do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 7,0 cm m2 687 

15 D-06 Wykonanie i zagęszczenie warstwy mrozochronnej z pospółki gr. warstwy po 
zagęszczeniu 10 cm. m2 446 

16 D-10 Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowo-
żwirowej dowożonej z odl. 5 km grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm m2 687 

17 D-08 Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej czerwonej gr. 8,0 cm na 
podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem m2 161 

18 D-08 Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej szarej gr. 8,0 cm na 
podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem m2 446 

19 D-11 
Wykonanie nawierzchni z płyt betonowych ażurowych o wym. 60x40x10. 
Wypełnienie wolnych przestrzeni piaskiem, podsypka piaskowa grub. 5cm m2 113 

20 D-08 
Ułożenie ścieku przychodnikowego z bet. kostki bruk., szarej 8,0 cm na podsypce 
cement-piask, spoiny wypełnione zaprawą cementową. m2 39 

21 D-12 
Ustawienie krawężników betonowych 15x30x100 wraz z wykonaniem ławy z 
oporem z betonu C12/15 (B-15) mb 484 

22 D-13 Ustawienie obrzeży bet. 8x30 na podsypce cementowo-piaskowej. mb 236 

23 D-01 Regulacja pionowa kratek ściekowych ulicznych nadbudowa wyk. betonem szt 4 
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24 D-01 j. w lecz regulacja pionowa studzienek rewizyjnych szt 12 

25 D-01 
j. w. lecz regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych lub 
gazowych. szt 6 

26 ST 01 

Wykonanie kanalizacji deszczowej, kanał z rur PVC Ø200, ułożonej na podłożu z 
materiałów sypkich, przykanaliki z PVCØ160, studnie rewizyjne z kręgów 
betonowych Ø1200 i Ø1000, studzienki ściekowe Ø500, wykopy liniowe o 
ścianach pionowych. 

mb 40 

27 D-01 
Ustawienie słupów z rur stalowych Ø50 mm dla znaków drogowych, wraz z 
wykopaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami. szt. 5 

28 D-01 
Przymocowanie do gotowych słupków znaków ostrzegawczych typ A folia 
odblaskowa II generacji szt. 1 

29 D-01 
Przymocowanie do gotowych słupków znaków ostrzegawczych typ D folia 
odblaskowa I generacji szt. 6 

30 D-01 
Przymocowanie do gotowych słupków znaków ostrzegawczych typ B folia 
odblaskowa I generacji szt. 2 

31 D-01 
Przymocowanie do gotowych słupków znaków ostrzegawczych typ B folia 
odblaskowa II generacji szt. 1 

32 D-01 
Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową – białą linie na skrzyżowaniach i 
przejściach dla pieszych m2 4 

 
 
 
 

  


