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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Zakres opracowania - ogólna charakterystyka robót:
   Zakresem opracowania objęto wykonanie kosztorysu inwestorskiego Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wraz z kanalizacją
deszczową na terenie aglomeracji Chojnice"-etap II
2. Przedmiar obejmuje rozbiorkę nawierzchni asfaltowych - drogi Powiatowe- nawierzchnia zostanie odtworzona przez Zarządcę drogi
3. Jeżeli w opracowaniu znajdą się nazwy własne materiałów, sprzętów, urządzeń, systemów i inne oraz nazwy   producentów stanowią
one jedynie wzorzec jakościowy i są podane w celu         określenia wymogow jakościowych im   stawianych. Dopuszcza się stosowanie
innych rownoważnych materiałów , sprzętów, urządzeń, systemow i innych   o takich samych lub wyższych         parametarach technicz-
nych.
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8. CZEŚĆ II - Rozbiórka nawierzchni drogowych od nowego rondaPRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Rozbiórka i odbudowa nawierzchni drogowych.

1 Roboty ks i wspólne ks+kd
1.1 Rozbiórkai odbudowa nawierzchni drogowych utwardzon ych .

1
d.1.1

KNR 2-31
0803-03

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o
grub.5 cm

m2

304 m2 304.000
RAZEM 304.000

2
d.1.1

KNR 2-31
0802-07

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

304 m2 304.000
RAZEM 304.000

3
d.1.1

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i wyla-
dowaniu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km

m3

304*0.2 m3 60.800
RAZEM 60.800

4
d.1.1

KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i wyla-
dowaniu samoch.samowyl.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km- dalsze 2 km
Krotność = 2

m3

60.8 m3 60.800
RAZEM 60.800
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