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OPIS TECHNICZNY DO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO. 
Nazwa przedsięwzięcia : Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Świedziebnia 
                             poprzez przebudowę drogi gminnej nr 080915C w m. Zasady St.-etap 2 
                             i drogi gminnej nr 080948C w m. Okalewko. 
Nazwa obiektu : CPV 45233220-7. 
1) Droga   nr  080915C Zasady St. ,dz. nr 94 o/Zasady Stare, dł. 0,806 km , w km 0+002,5- 
    0+808,5 ( początek w km 0+000- skrzyŜowanie z dr. nr 080913C)  
2) Droga   nr  080948C  Okalewko, dz. nr 33/2 o/Okalewko, dł. 0,214 km, w km 0+002,5- 
    0+216,5 ( początek w km 0+000- skrzyŜowanie z dr. pow.  nr 1827C) . 
 
1.Podstawa opracowania. 
    Podstawą opracowania kosztorysu inwestorskiego branŜy drogowej dla przebudowy 
odcinków dróg gminnych  o łącznej dl. 1,020 km  dla zakresu objętego przedsięwzięciem 
polegającym na poprawie infrastruktury drogowej w Gminie Świedziebnia zakres którego 
obejmuje przebudowa dwóch n/w odcinków dróg : 
-droga Gm. nr 080915C Zasady Stare na odcinku o dl. 0,806km , w km 0+002,5-0+808,5, dz. 
nr 94 o/Zasady Stare, 
-droga Gm. nr 080948C Okalewko na odcinku o dl. 0,214km , w km 0+002,5-0+216,5 , dz. nr 
33/2 o/Okalewo, stanowiącego samodzielne opracowanie są:        
� Zlecenie Gminy Świedziebnia  
� Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r.w 

sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz .U. Nr 43/99 z 14 maja 1999 r, poz. 430 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 120/2003 ,poz.1133) 

� Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej  z dnia 30 maja 2000 r w 
sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inŜynierskie  

� Uzgodnienia technologiczno –wykonawcze ze zleceniodawcą. 
� Ustawa z dnia 29.01.2004r Prawo Zamówień publicznych art. 33.1 i art. 33.3 (Dz.U. nr 19 

z 2004r., poz. 177) 
� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004r w sprawie określenia metod i 

podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robot budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno-uŜytkowym (Dz.U. nr 130  2004r , poz. 1389), 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i robót 
budowlanych oraz programu formalno-uŜytkowego (Dz.U. nr 202 nr 202 z 2004r , poz. 
2072) 

2. Charakterystyka przedsięwzięcia. 
2. 1.Droga gminna nr 080915C Zasady Stare ,odciek dł. 1,406 km –etap 2  (zakres 
realizowany w 2009r- 0,806 km) 
Projektowana droga gminna m. Zasady Stare usytuowana jest w terenie wiejskim i stanowi 
dojazd do drogi lokalnej nadrzędnej- droga gminna 080913C ,która w odległości 0,6 km 
włącza się do drogi powiatowej nr 1840C.Na odcinku przeznaczonym do modernizacji  droga  
posiada  aktualnie jezdnię o nawierzchni gruntowej. Nawierzchnia nieulepszona jezdni  
posiada liczne odkształcenia, lokalnie głębokie wyboje utrudniające ruch drogowy. Szerokość 
całego pasa drogi wynosi 6-9 m. Szerokość aktualnie istniejącej jezdni gruntowej i gruntowej 
umocnionej kruszywem naturalnym (Ŝwir, pospółka,  kamień naturalny) wynosi 4,0-6,3m z 
poboczami obustronnymi o szerokości od 1,0-1,1m. Trasa charakteryzuje się nieznaczną 
krętością.  Odwodnienie drogi – powierzchniowe spadkami podłuŜnymi i poprzecznymi do 
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śladowych rowów przydroŜnych o charakterze chłonno-retencyjnym lub do istniejących 
naturalnych odbiorników wód deszczowych w formie nisz gruntowych i cieków 
melioracyjnych otwartych..  
 Do pasa drogowego  drogi gminnej przylegają grunty rolne wraz z małymi połaciami 
zakrzaczonych  terenów rolniczych oraz posesje z zabudową wiejską ,  do których prowadzą 
zjazdy o nawierzchni gruntowej. Do drogi dochodzą zjazdy indywidualne w formie wjazdów 
drogowych z dróg dojazdowych do gospodarstw indywidualnych , wjazdów polnych (zjazdy 
do upraw przewaŜnie niejednoznacznie zlokalizowane) i zjazdy publiczne w formie dróg 
gminnych o nawierzchni gruntowej  . Generalnie brak przepustów przejazdowych na 
wjazdach . W ciągu przepływających w poprzek jezdni cieków melioracyjnych występują 
przepusty , będące w stanie całkowitego zuŜycia technicznego, nie posiadające ścianek 
czołowych , zamulone z nieczyszczonymi rowami na dopływie i odpływie . 
Stwierdzono w oparciu o wizję terenową , iŜ w podłoŜu drogi zalegają grunty róŜnorodne: 
przewaŜnie częściowo przepuszczalne , słabo wysadzinowe , na odcinkach lokalnych obniŜeń 
terenu - w bardzo małym zakresie wysadzinowe, a wód gruntowych będzie się kształtował na 
gł. powyŜej 1,0 m. od projektowanej niwelety nawierzchni. 
 
2.1.1.Charakterystyka techniczna przebudowywanej drogi 
Droga gminna nr 080915C Zasady Stare  jest drogą gminna-  lokalną ,która posiada parametry 
usytuowania drogi odpowiadającej drodze klasy „D” –Dojazdowej - o szybkości projektowej 
poza terenem zabudowanym 40 km/h  (na terenie zabudowanym 30 km/h) – zaplanowano na 
całym odcinku drogi : jezdnię nieokrawęŜnikowaną  o nawierzchni ulepszonej szerokości 4,5 
m, (utwardzenie-podbudowa na szer. 5,0 m) , szer. korony drogi 6,0 m  
Sytuacja. 
Projektowana trasa drogi przebiega ściśle po wydzielonym i aktualnie eksploatowanym pasie 
drogowym i jest drogą jednojezdniową, dwukierunkową, o przekroju zamiejskim , szer. jezdni 
4,5 m, szerokość korony 6,0 m. Drogę zaprojektowano  z   wyokrągleniami  łukami 
poziomymi na załamaniach  z normatywnymi  poszerzeniami jezdni, ze spadkami 
poprzecznymi jak na prostej dla łuków o promieniu R > 150m i jednostronnymi dla łuków o 
promieniu R ≤ 150m zgodnie z danymi  na planie zagospodarowania. 
Przekrój poprzeczny 
Na odcinkach prostych i łukach zastosowano przekrój korony drogi- typu drogowego,  
zgodny z określonymi  warunkami technicznymi – korona szer.   6,0 m , szerokość jezdni 4,5, 
szerokość całkowita poboczy obustronnych –2*0,75m w tym pobocze umocnione o 
szerokości 0,25m i gruntowe o szer. 0,5 m. Spadek poprzeczny korony drogi : jezdni na 
odcinkach prostych– daszkowy 3%, spadek poboczy 10% na szer. 0,5m , doprofilowanie pasa 
gruntu przyległego do korpusu drogi na szer. 0,5 m z wykształceniem rowów trójkątnych o 
głębokości od 0,25 m –tzw. „zacięcie”. 
Zjazdy indywidualne i publiczne przez pobocze – umocnione na szerokości całego korpusu 
drogi tłuczniem kamiennym o grub. warstwy 22-23cm (podbudowa)  z nawierzchnią 
bitumiczną cienkowarstwową.  
Istniejące przepusty drogowe podjezdniowe  zaprojektowano do przebudowy  i remontu  z 
wydłuŜeniem (do 7m z wykonaniem  ścianek czołowych- w technologii rur 
prefabrykowanych betonowych  i do 8,5m z wykonaniem umocnienia wylotu płytami 
aŜurowymi lub kamieniem polnym )  . 
Rozwiązanie wysokościowe. 
Niweletę osi jezdni zaprojektowano ( bez zasadniczych zmian w stosunku do istniejącego 
przebiegu w profilu podłuŜnym z niewielkimi korektami podwyŜszającymi , wynoszącymi do 
+ 30 cm wysokości nasypu gruntowego , w celu uzyskania korzystnego bilansu mas 
ziemnych) jako wpisaną w istniejący teren w celu wykorzystania istniejącej nawierzchni 
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gruntowej jako zagęszczonego podłoŜa . Ze względu na podwyŜszenie niwelety nawierzchni 
o 20-40 cm w stosunku do stanu istniejącego, na poboczu wystąpią nasypy o wys. do 0,40 m. 
Grunt potrzebny  na podwyŜszenie poboczy i poszerzenie do projektowanej szerokości będzie 
uzyskany z pasa drogowego poprzez doprofilowanie tj. połączenia nowego pobocza z 
istniejącym otaczającym terenem  –  przewóz  brakującego lokalnie gruntu  z odległości do 1 
km z urobku uzyskanego w pasie drogowym.   
Bilans mas ziemnych  z uwzględnieniem wykonania rowów  przedstawia się następująco: 
W= 635,1 m3, N=590,1 m3, Bilans – nadmiar gruntu w ilości 45,0m3  zostanie wbudowany 
na profilowanych odcinkach zjazdów gruntowych . 
Konstrukcja nawierzchni. 
Na odcinku drogi nr 080915C „Zasady Stare ”  w km 0+002,5 – 1+408,5 przewidziano 
następującą konstrukcję wzmacniająco-modernizującą: 
Warstwa nośna –konstrukcyjna jezdni gr. 23 cm , na istniejącym podłoŜu gruntowym  : 

- wyprofilowanie i zagęszczenie istniejącego podłoŜa  
- wykonanie warstwy odsączająco-odcinającej o gr. 10 cm z kruszywa 

naturalnego (wskazana  pospółka Ŝwirowa) 
- dolna warstwa podbudowy gr. 15 cm z tłucznia twardego frakcji 20/63 mm  
górna warstwa podbudowy gr. 8 cm z kruszywa łamango 0/31,5mm 
stabilizowanego mechanicznie  
- nawierzchnia ścieralna mineralno-asfaltowa cienkowarstwowa jako potrójne 
powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi i emulsją asfaltową): 
-    w-wa dolna powierzchniowe utrwalenie grysami 6,3/12,8mm i emulsją 
-    w-wa pośrednia powierzchniowe utrwalenie grysami 5/8mm i emulsją 
- w-wa górna powierzchniowe utrwalenie grysami 3/5mm i emulsją 

- pobocza obustronne o szer. 0,75 m o konstrukcji: 
umocnione tłuczniem na szer. 25cm ( odsadzka  podbudowy) + gruntowe na szer. 50cm 
Zjazdy przez pobocze, indywidualne w formie wjazdów do posesji i  publiczne, 
zaprojektowano jako umocnione na szerokości korony drogi wg  technologii – jak 
nawierzchnia jezdni. 
Na całym odcinku przebudowywanej drogi podbudowę wzmacniająca konstrukcję jezdni  
zaprojektowano z kruszyw łamanych twardych  - pochodzenie kruszywa ze skał t. granit, 
gabro, melafir lub  kamień polny  ( dopuszcza się stosowanie innego kruszywa twardego  bez 
indywidualnej zgody autora projektu , natomiast stosowanie kruszywa pochodzącego ze skały 
wapiennej z kopalni Bielawy-Piechcin  musi być kaŜdorazowo akceptowane przez autora 
projektu po przedłoŜeniu do rozpatrzenia składu mieszanki oraz jej pozostałych parametrów 
technicznych.. Kruszywa  przeznaczone do wykonania nawierzchni bitumicznej 
cienkowarstwowej  w formie potrójnego powierzchniowego utrwalenia grysami i emulsją 
asfaltową  zaprojektowano jako grysy o frakcji 6,3/12,8 i 5/8 mm –do warstwy dolnej i 2/5 
mm do warstwy górnej – grysy uzyskane ze skał twardych  typu :granit, gabro, melafir lub 
bazalt , wykluczone grysy ze skał wapiennych. Emulsja do nawierzchni cienkowarstwowej –
szybkorozpadowa  do warstwy dolnej  K-65  ze zwiększoną normą zuŜycia emulsji o 0,7 
kg/m2 w stosunku do przewidywanej normami technicznymi. 
 Do warstwy górnej - emulsja K-70  przy zuŜyciu  normatywnym wg powszechnie 
stosowanych norm technicznych lub określanych przez producenta emulsji przy 
uwzględnieniu frakcji stosowanego kruszywa. 
Ilość zjazdów i obiektów inŜynierskich na drodze gminnej nr 080915C na odcinku o długości  
1,406km , w km 0+002,5 – 1+408,5 -13 szt. 
Ilość obiektów inŜynierskich na drodze gminnej nr 080915C na odcinku o długości  1,406km 
, w km 0+002,5 – 1+408,5 -4 szt. 
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Odwodnienie jezdni. 
Odwodnienie jezdni drogi gminnej Zasady Stare ,pozostawiono jako powierzchniowe 
spadkami poprzecznymi na otaczający teren pasa drogowego w nasypach i do 
zaprojektowanych gruntowych rowów chłonno-retencyjnych gruntowo-trawiastych o gł. 
0,25m na odcinkach drogi usytuowanej w poziomie terenu lub wywyŜszonej ponad teren na 
wys. <25 cm. 
Spadki poprzeczne jezdni– na prostych –daszkowe 3%. 
Spadki poprzeczne jezdni –na łukach daszkowe 3% lub jednostronne  3-6%. 
Spadki poboczy – na prostych 10%. Spadki poboczy na łukach poziomych – od strony 
wewnętrznej łuku większe o 2% od spadku jednostronnego na jezdni , od strony zewnętrznej 
łuku –na szer. 25 cm zgodny ze spadkiem na jezdni, dalej na szer. 50 cm – przeciwny – 2-6%.  
Przepusty podjezdniowe ( szt. 4) – na istniejących ciągach melioracyjnych  wymagają 
przebudowy i remontu w zakresie : całkowitej wymiany części rurowej wraz z umocnieniem 
wylotów i wykonaniem urządzeń zabezpieczających w formie barier spręŜystych. 
 
2.1.2 Opis planowanej poprawy infrastruktury drogowej  dla dr. 080915C – w zakresie  
przebudowy jezdni i poboczy na odcinku o dł. 0,806km  

- Rodzaj przedsięwzięcia- przebudowa  drogi gminnej kat. „D” 
- Długość odcinka drogi   0,806 mb 
- Szerokość w-wy jezdnej  4,5 m (powierzchniowe utrwalenie) 
- Szerokość podbudowy 5,0 m ( podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego 

mechanicznie gr. 23 cm) 
- Szerokość korony drogi  6,0 m (obustronne pobocze szer. 2*0,75m) 
- Urządzenia zabezpieczenia ruchu – bariery spręŜyste nad  1 przepustem na ciągu 

melioracyjnym  i oznakowanie skrzyŜowania z dr. nr 080913C znakami pionowymi. 
Warstwa jezdna  - jako warstwa ścieralna nawierzchni bitumicznej cienkowarstwowej  w 
formie potrójnego  powierzchniowego utrwalenia grysami bazaltowymi  i emulsją asfaltową 
Konstrukcja nośna - podbudowa z tłucznia (kruszywa łamanego) twardego dwuwarstwowa o 
grub. 23 cm dostosowana do istniejącego podłoŜa w formie nawierzchni gruntowej 
częściowo- uzupełnionej nawierzchnią Ŝwirową. 
Zjazdy szt. 9  - na szer. pobocza ( w koronie drogi) umocnione tłuczniem o nawierzchni jak 
warstwa jezdna .  Pobocza obustronne 2*0,75 m w tym  gruntowe o szer. 0,5 m. 
Szerokość pasa drogowego wynosi 6,0-10,0  m. 
Profilowanie skarp nasypów i zewnętrznych skarp korony drogi z nadaniem spadków  o 
pochyleniu od 1:1,5 do1:1 w zaleŜności od szerokości pasa publicznego. 
Roboty przygotowawcze na projektowanym odcinku drogi polegają na wycięciu trawy i 
chwastów w pasie poboczy i na szer. 0,75 m -1,0 m wraz z krzewami  i jednorocznymi 
odrostami oraz ścięciu warstwy ziemi urodzajnej z pobocza i złoŜeniu jej na krawędzi korony 
drogi. 
Istniejące podłoŜe na całej szerokości pasa drogowego naleŜy wyrównać i wyprofilować przy 
uŜyciu równiarek z nadaniem podłoŜu  spadków poprzecznych zbliŜonych do projektowanych 
dla nawierzchni. Przebudować przepusty  w korpusie drogi i oczyścić rowy melioracyjne na 
odpływie i dopływie. 
PodłoŜe zagęścić walcami wibracyjnymi lub ogumionymi do uzyskania właściwego 
wskaźnika zagęszczenia (Wz=1,0 na gł. 20cm i Wz=0,97 do gł. 20-50 cm). 
Na tak przygotowanym podłoŜu przystąpić do budowy poszczególnych warstw 
konstrukcyjnych nawierzchni-podbudowa dwuwarstwowa o łącznej grubości 23 cm. . Na 
całym odcinku drogi wykonać nadbudowę – podbudowę z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie na szer. 5,0 m. Na zagęszczonej i wyprofilowanej podbudowie 
wykonać nawierzchnię bitumiczną cienkowarstwową w formie pokrowca z potrójnego 
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powierzchniowego utrwalenia grysami z kamienia twardego  i emulsją asfaltową . Dolną 
warstwę powierzchniowego utrwalenia wykonać typu „Sandwicz” z grysów frakcji 
6,3/12,8mm  i 5/8mm na spryskanym emulsją asfaltową podłoŜu ze spryskiem dwukrotnym   
lub przy zuŜyciu emulsji zwiększonym  o 0,7 kg/m2 w stosunku do przewidywanego w 
katalogach . Górną warstwę powierzchniowego utrwalenia wykonać z grysu frakcji 2/5 mm 
na spryskanym emulsją asfaltową podłoŜu , przy zuŜyciu emulsji zgodnym z normami 
katalogowymi. Projektowane pobocza o szer. 0,5 m  wykonać przed ułoŜeniem pokrowca 
bitumicznego, jako gruntowe z gruntu miejscowego złoŜonego na krawędzi korony drogi 
 
2.2. Droga gminna nr 080948C Okalewko ,odciek dł. 0,214 km . 
Projektowana droga gminna m. Okalewo usytuowana jest w terenie wiejskim i stanowi dojazd 
do drogi lokalnej nadrzędnej- droga powiatowa nr 1827C . Na odcinku przeznaczonym do 
modernizacji  droga  posiada  aktualnie jezdnię o nawierzchni gruntowej. Nawierzchnia 
nieulepszona jezdni  posiada liczne odkształcenia, lokalnie głębokie wyboje utrudniające ruch 
drogowy. Szerokość całego pasa drogi wynosi 9-11 m. Szerokość aktualnie istniejącej jezdni 
gruntowej i gruntowej umocnionej kruszywem naturalnym (Ŝwir, pospółka,  kamień 
naturalny) wynosi 6,0-7,0 m z poboczami obustronnymi o szerokości od 1,0-2,0 m.  
Odwodnienie drogi – powierzchniowe spadkami podłuŜnymi i poprzecznymi do śladowych 
rowów przydroŜnych o charakterze chłonno-retencyjnym . Do pasa drogowego  drogi 
gminnej przylegają posesje z zabudową wiejską , do których prowadzą zjazdy o nawierzchni 
gruntowej . 
W oparciu o wizję terenową ustalono , iŜ w podłoŜu drogi zalegają grunty róŜnorodne: 
przewaŜnie częściowo przepuszczalne , słabo wysadzinowe ,a na odcinkach lokalnych 
obniŜeń terenu - w bardzo małym zakresie wysadzinowe -  piaski gliniaste i gliny z 
domieszką części organicznych, czarnoziemy i gliny.  Poziom wód gruntowych będzie się 
kształtował na gł. powyŜej 1,0 m. od projektowanej niwelety nawierzchni. 
2.2.1.  Charakterystyka techniczna przebudowywanej drogi 
Droga gminna nr 080948C Okalewo jest drogą gminną -  lokalną ,która posiada parametry 
usytuowania drogi odpowiadającej drodze klasy „L” –Lokalnej - o szybkości projektowej  w 
terenie zabudowanym 50 km/h – zaplanowano jezdnię nieokrawęŜnikowaną  o nawierzchni 
ulepszonej szer. 5,0m, (utwardzenie-podbudowa na szer. 5,5 m) , szer. korony drogi 8,0 m. 
Sytuacja. 
Projektowana trasa drogi przebiega ściśle po wydzielonym i aktualnie eksploatowanym pasie 
drogowym i jest drogą jednojezdniową, dwukierunkową, o przekroju zamiejskim , szer. jezdni 
5,0m, szerokość korony 8,0 m.  
Przekrój poprzeczny 
Na odcinkach prostych i łukach zastosowano przekrój korony drogi- typu drogowego,  
zgodny z określonymi  warunkami technicznymi – korona szer.   8,0 m , szerokość jezdni 
5,0m ,szerokość całkowita poboczy obustronnych –2*1,25 m w tym pobocze umocnione o 
szerokości 0,25m i gruntowe o szer. 1,0m. Spadek poprzeczny korony drogi : jezdni na 
odcinkach prostych– daszkowy 3%, spadek poboczy 6% na szer. 1,0 m , doprofilowanie pasa 
gruntu przyległego do korpusu drogi na szer. 0,5 m z wykształceniem rowów trójkątnych o 
głębokości od 0,25 m –tzw. „zacięcie”. 
Zjazdy indywidualne i publiczne przez pobocze – umocnione na szerokości całego korpusu 
drogi tłuczniem kamiennym o grub. warstwy 23cm (podbudowa)  z nawierzchnią bitumiczną 
cienkowarstwową.  
Rozwiązanie wysokościowe. 
Niweletę osi jezdni zaprojektowano (bez zasadniczych zmian w stosunku do istniejącego 
przebiegu w profilu podłuŜnym z niewielkimi korektami podwyŜszającymi , wynoszącymi do 
+ 30 cm wysokości nasypu gruntowego . Spadki podłuŜne i łuki pionowe oznaczono na 
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profilu podłuŜnym. Ze względu na podwyŜszenie niwelety nawierzchni o 20-40 cm w 
stosunku do stanu istniejącego, na poboczu wystąpią nasypy o wys. do 0,40 m. Grunt 
potrzebny  na podwyŜszenie poboczy i poszerzenie do projektowanej szerokości będzie 
uzyskany z pasa drogowego poprzez doprofilowanie tj. połączenia nowego pobocza z 
istniejącym otaczającym terenem  –  przewóz  brakującego lokalnie gruntu  z odległości do 1 
km,  z urobku uzyskanego w pasie drogowym.   
Bilans mas ziemnych  z uwzględnieniem wykonania zacięć przedstawia się następująco: 
W= 104,5 m3, N=97,1 m3, Bilans – nadmiar gruntu w ilości 7,4 m3  zostanie wbudowany na 
profilowanych odcinkach zjazdów gruntowych . 
Konstrukcja nawierzchni. 
Na odcinku drogi nr 080948C „Okalewko”  w km 0+002,5 –0+216,5 przewidziano 
następującą konstrukcję wzmacniająco-modernizującą: 
Warstwa nośna –konstrukcyjna jezdni gr. 23 cm , na istniejącym podłoŜu gruntowym  : 

- wyprofilowanie i zagęszczenie istniejącego podłoŜa  
- wykonanie warstwy odsączająco-odcinającej o gr. 10 cm z kruszywa 

naturalnego (wskazana  pospółka Ŝwirowa) 
- dolna warstwa podbudowy gr. 15 cm z tłucznia twardego frakcji 20/63 mm  
górna warstwa podbudowy gr. 8 cm z kruszywa łamango 0/31,5mm 
stabilizowanego mechanicznie  
- nawierzchnia ścieralna mineralno-asfaltowa cienkowarstwowa jako potrójne 
powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi i emulsją asfaltową): 
-    w-wa dolna powierzchniowe utrwalenie grysami 6,3/12,8mm i emulsją 
-    w-wa pośrednia powierzchniowe utrwalenie grysami 5/8mm i emulsją 
- w-wa górna powierzchniowe utrwalenie grysami 3/5mm i emulsją 

- pobocza obustronne o szer. 1,25 m o konstrukcji: 
umocnione tłuczniem na szer. 25cm ( odsadzka  podbudowy) + gruntowe na szer. 100 cm 
Zjazdy przez pobocze, indywidualne w formie wjazdów do posesji zaprojektowano jako 
umocnione na szerokości korony drogi wg  technologii – jak nawierzchnia jezdni. 
Na całym odcinku przebudowywanej drogi podbudowę wzmacniająca konstrukcję jezdni  
zaprojektowano z kruszyw łamanych twardych  - pochodzenie kruszywa ze skał t. granit, 
gabro, melafir lub  kamień polny  ( dopuszcza się stosowanie innego kruszywa twardego  bez 
indywidualnej zgody autora projektu , natomiast stosowanie kruszywa pochodzącego ze skały 
wapiennej z kopalni Bielawy-Piechcin  musi być kaŜdorazowo akceptowane przez autora 
projektu po przedłoŜeniu do rozpatrzenia składu mieszanki oraz jej pozostałych parametrów 
technicznych.. Kruszywa  przeznaczone do wykonania nawierzchni bitumicznej 
cienkowarstwowej  w formie potrójnego powierzchniowego utrwalenia grysami i emulsją 
asfaltową  zaprojektowano jako grysy o frakcji 6,3/12,8 i 5/8 mm –do warstwy dolnej i 2/5 
mm do warstwy górnej – grysy uzyskane ze skał twardych  typu :granit, gabro, melafir lub 
bazalt , wykluczone grysy ze skał wapiennych. Emulsja do nawierzchni cienkowarstwowej –
szybkorozpadowa  do warstwy dolnej  K-65  ze zwiększoną normą zuŜycia emulsji o 0,7 
kg/m2 w stosunku do przewidywanej normami technicznymi. 
 Do warstwy górnej - emulsja K-70  przy zuŜyciu  normatywnym wg powszechnie 
stosowanych norm technicznych lub określanych przez producenta emulsji przy 
uwzględnieniu frakcji stosowanego kruszywa. 
Ilość zjazdów na drodze gminnej nr 080948C na odcinku o długości  0,214 km -13 szt. 
Odwodnienie jezdni. 
Odwodnienie jezdni drogi gminnej Okalewko, pozostawiono jako powierzchniowe spadkami 
poprzecznymi na otaczający teren pasa drogowego w nasypach i do zaprojektowanych 
gruntowych rowów chłonno-retencyjnych ,gruntowo-trawiastych o gł. 0,25m na odcinkach 
drogi usytuowanej w poziomie terenu lub wywyŜszonej ponad teren na wys. <25 cm. 
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Spadki poprzeczne jezdni– na prostych –daszkowe 3%. 
Spadki poprzeczne jezdni –na łukach daszkowe 3% lub jednostronne  3%. 
Spadki poboczy – na prostych 6%. Spadki poboczy na łukach poziomych – od strony 
wewnętrznej łuku większe o 2% od spadku jednostronnego na jezdni , od strony zewnętrznej 
łuku –na szer. 25 cm zgodny ze spadk. na jezdni, dalej na szer. 100 cm – przeciwny – 2-6%.  
 
2.2.2. Opis planowanej poprawy infrastruktury drogowej  dla dr. 080948C – w zakresie  
przebudowy jezdni i poboczy na odcinku o dł. 0,214 km  

- Rodzaj przedsięwzięcia- przebudowa  drogi gminnej kat. „D” 
- Długość odcinka drogi   214 mb 
- Szerokość w-wy jezdnej  5,0m (powierzchniowe utrwalenie) 
- Szerokość podbudowy 5,5 m ( podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego 

mechanicznie gr. 23 cm) 
- Szerokość korony drogi  8,0 m (obustronne pobocze szer. 2*1,25m) 
- Urządzenia zabezpieczenia ruchu – oznakowanie skrzyŜowania z dr. nr 1827C 

znakami pionowymi. 
Warstwa jezdna  - jako warstwa ścieralna nawierzchni bitumicznej cienkowarstwowej  w 
formie potrójnego  powierzchniowego utrwalenia grysami bazaltowymi  i emulsją asfaltową 
Konstrukcja nośna - podbudowa z tłucznia (kruszywa łamanego) twardego dwuwarstwowa o 
grub. 23 cm dostosowana do istniejącego podłoŜa w formie nawierzchni gruntowej 
częściowo- uzupełnionej nawierzchnią Ŝwirową. 
Zjazdy szt. 13  - na szer. pobocza ( w koronie drogi) umocnione tłuczniem o nawierzchni jak 
warstwa jezdna .  Pobocza obustronne 2*1,25 m w tym  gruntowe o szer. 1,0 m. 
Szerokość pasa drogowego wynosi 8,0-10,0  m. 
Profilowanie skarp nasypów i zewnętrznych skarp korony drogi z nadaniem spadków  o 
pochyleniu od 1:1,5 do1:1 w zaleŜności od szerokości pasa publicznego. 
Roboty przygotowawcze na projektowanym odcinku drogi polegają na wycięciu trawy i 
chwastów w pasie poboczy i na szer. 1,25 m -2,50 m wraz z krzewami  i jednorocznymi 
odrostami oraz ścięciu warstwy ziemi urodzajnej z pobocza i złoŜeniu jej na krawędzi korony 
drogi. 
Istniejące podłoŜe na całej szerokości pasa drogowego naleŜy wyrównać i wyprofilować przy 
uŜyciu równiarek z nadaniem podłoŜu  spadków poprzecznych zbliŜonych do projektowanych 
dla nawierzchni.. 
PodłoŜe zagęścić walcami wibracyjnymi lub ogumionymi do uzyskania właściwego 
wskaźnika zagęszczenia (Wz=1,0 na gł. 20cm i Wz=0,97 do gł. 20-50 cm). 
Na tak przygotowanym podłoŜu przystąpić do budowy poszczególnych warstw 
konstrukcyjnych nawierzchni-podbudowa dwuwarstwowa o łącznej grubości 23 cm. . Na 
całym odcinku drogi wykonać nadbudowę – podbudowę z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie na szer. 5,5 m. Na zagęszczonej i wyprofilowanej podbudowie 
wykonać nawierzchnię bitumiczną cienkowarstwową w formie pokrowca z potrójnego 
powierzchniowego utrwalenia grysami z kamienia twardego  i emulsją asfaltową . Dolną 
warstwę powierzchniowego utrwalenia wykonać typu „Sandwicz” z grysów frakcji 
6,3/12,8mm  i 5/8mm na spryskanym emulsją asfaltową podłoŜu ze spryskiem dwukrotnym   
lub przy zuŜyciu emulsji zwiększonym  o 0,7 kg/m2 w stosunku do przewidywanego w 
katalogach . Górną warstwę powierzchniowego utrwalenia wykonać z grysu frakcji 2/5 mm 
na spryskanym emulsją asfaltową podłoŜu , przy zuŜyciu emulsji zgodnym z normami 
katalogowymi. Projektowane pobocza o szer. 1,0 m  wykonać przed ułoŜeniem pokrowca 
bitumicznego, jako gruntowe z gruntu miejscowego złoŜonego na krawędzi korony drogi 
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3.Organizacja ruchu . 
Przed przystąpieniem do robót drogowych ,wykonawca opracuje projekt  tymczasowej 
organizacji ruchu , który będzie uwzględniał warunki wykonania,  długości odcinków robót, 
zaleŜnych od rodzaju sprzętu technologicznego jakim dysponuje wykonawca. 
Oznakowanie robót na czas budowy wykonać w oparciu o zatwierdzoną  organizację ruchu 
przez organ nadzoru ruchu w Starostwie Powiatowym w Brodnicy po wcześniejszym 
uzyskaniu pozytywnej opinii Zarządu Dróg Powiatowych w Brodnicy oraz Powiatowej 
Komendy Policji w  Brodnicy. 
Stała organizacja ruchu na drogach  nie ulega zmianie po przebudowie-zmodernizowaniu 
nawierzchni . 
 
4.Warunki dodatkowe. 
-Nawierzchnię  wykonać z materiałów posiadających atesty, orzeczenia techniczne i 
świadectwa zgodności  zgodnie z wymogami Polskich Norm . 
-Roboty prowadzić po poinformowaniu gestorów sieci ,znajdujących się w pasie robót, o 
przystąpieniu do robót z zachowaniem warunków przez nich określonych. 
-istniejący drzewostan przydroŜny chronić przed zniszczeniem gdyŜ zgodnie z PB nie ulega 
zmianie . 
-zgodnie z art.43 Ustawy „Prawo budowlane” obiekty o charakterze ulicy podlegają 
geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po zakończeniu robót podlegają geodezyjnej 
inwentaryzacji powykonawczej, 
- zastosować się do uzgodnień z gestorami mediów mogących występować w pasie 
drogowym  ( do uwag i zaleceń wg protokołu ZUD Brodnica). 
 
5. Uwagi końcowe. 
Wszystkie projektowane elementy robót powinny być wykonywane zgodnie z warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót jakie zostały określone w Szczegółowych 
Specyfikacjach Technicznych załączonych do projektu budowlano-technicznego. 
 
6. Przedmiar robot i kosztorys . 
Kosztorys inwestorski opracowano w oparciu o bazę cenową zawartą w Biuletynie 
„ORGBUD” na I kwartał 2009r wg zasad określonych w Rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r w sprawie określania metod i podstaw sporządzania 
kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. nr 130 poz. 1389). 
 
                                      Opracował : mgr inŜ. Danuta Iwanus 
 
Brodnica ,17 kwietnia 2009 r. 
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ZałoŜenia wyjściowe do kosztorysowania. 
Nazwa przedsięwzięcia : Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Świedziebnia 
                             poprzez przebudowę drogi gminnej nr 080915C w m. Zasady St.-etap 2 
                             i drogi gminnej nr 080948C w m. Okalewko. 

Nazwa obiektu : CPV: 45233220-7 
1) Droga   nr  080915C Zasady St. ,dz. nr 94 o/Zasady Stare, dł. 0,806 km , w km 0+002,5- 
    0+808,5 ( początek w km 0+000- skrzyŜowanie z dr. nr 080913C)  
2) Droga   nr  080948C  Okalewko, dz. nr 33/2 o/Okalewko, dł. 0,214 km, w km 0+002,5- 
    0+216,5 ( początek w km 0+000- skrzyŜowanie z dr. pow.  nr 1827C) ,  
 
Kosztorys inwestorski sporządzono przy zastosowaniu n/ w załoŜeń: 
1. Roboty rozbiórkowe zostaną wykonane mechanicznie przy uŜyciu sprzętu dostosowanego 
do asortymentu robot. Ręcznie zostaną wykonane roboty w małym zakresie. Odwóz 
materiałów z rozbiórki i gruzu na odległość do 1 km przy uŜyciu samochodów 
samowyładowczych. 
2. Roboty ziemne wykonywane mechanicznie  w gruntach kat. III; spycharkami o mocy 
100KM ,równiarkami, z odwozem na odległość do 1 km  samochodami samowyładowczymi 
o ładowności 5-10t. 
3.Koryto drogowe na poszerzeniu, profilowanie i zagęszczanie podłoŜa ,wykonane 
mechanicznie z zagęszczeniem mechanicznym zagęszczarkami lub walcami. 
4.Podbudowa z kamienia łamanego twardego o frakcjach określonych w SST  ,wykonana i 
zagęszczona mechanicznie  
5. Nawierzchnia z cienkowarstwowego dywanika bitumicznego w formie trójwarstwowego 
powierzchniowego utrwalenia grysami bazaltowymi i emulsją asfaltową podbudowy 
tłuczniowej przy uzyciu grysu o frakcjach 6,3/12,8 mm, 5/8 mm i 2/5 mm oraz emulsji 
asfaltowej K-70 i K-65–wykonana i zagęszczona mechanicznie. 
6. Pobocza wykonane z gruntu rodzimego po wcześniejszym zdjęciu darniny (humusu) ,jej 
rozdrobnieniu sprzętem mechanicznym i rozplantowaniu. 
7. Ustawienie –oznakowania pionowego ręcznie. 
8. Ustawienie barier drogowych mechaniczne + ręczne. 
9. Budowa , przebudowa i oczyszczenie  przepustów podjezdniowych  -mechaniczno-ręczna, 
oczyszczenie rowów doprowadzających -roboty ziemne ręczne i mechaniczne. Wykopy 
nieszalowane. 
10. Koszt materiałów liczony łącznie z kosztem zakupu i dostarczenia na plac budowy. 
11. Poziom cen czynników produkcji wg cennika ORGBUD- I  kw.2009r. 
12. Sposób wyceniania pozycji –wg norm określonych w KNR. 
 
Brodnica, dnia 17.04.2009r. 
                                                  Opracował : 
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