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Przedmiar robót

Opis pozycji Ilość Krot. Jedn.
1 Roboty pomiarowe
1.001 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych, dla trasy drogowej w terenie równinnym 0,74 km
2 Roboty rozbiórkowe istniej ącego chodnika, kanalizacji i ścieku
2.001 Rozebranie nawierzchni i chodników z płyt betonowych, chodniki, na podsypce piaskowej, płyty 50x50x7·cm 840,0 m2
2.002 Rozebranie krawężników betonowych i kamiennych, krawężniki betonowe na podsypce cementowo-piaskowej 600 m
2.003 Obrzeża trawnikowe 6x20·cm na podsypce piaskowej - rozebranie 600 m
2.004 Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej i klinkieru drogowego, kostka nieregularna na podsypce piaskowej, 

ręcznie 1 800,0 m2
2.005 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport samochodem 

samowyładowczym na odległość 1 km 112,8 m3
2.006 Rozebranie przepustów rurowych, rury betonowe Fi·60·cm/ przyjęto jako rozebranie istniejącej kanalizacji 

deszczowej/ 682 m
3 Roboty ziemne  przy kanalizacji chodniku ścieku i przepustach
3.001 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3, w 

gruncie kat. I-II 1 067,0 m3
4 Wykonanie kanalizacji
4.001 Podsypki piaskowe zagęszczane mechanicznie, grubość warstwy 5 cm / przyjęto gr. 30 cm pod kanał 

desczowy i obsypanie rur/ 682 6,00 m2
4.002 Rury z betonu żwirowego typu "WIPRO" uszczelniane uszczelką gumową, Fi·600·mm 682 m
4.003 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, kręgi Fi·1200·mm, głębokość 3·m 15,0 szt
4.004 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, kręgi Fi·1200·mm,róznica za każde 0,5·m 

głębokości / przyjęto wysokość do 2,00 mb 1 szt studni/ -30,0 0.5 m
4.005 Zasypanie wraz z zagęszczeniem wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, obiektowych, rowów 

spycharkami gąsienicowymi 74 kW (100 KM), w gruncie kat. I-II / wraz z odwozem nadmiaru ziemi/ 682,0 m3
4.006 Studzienki ściekowe uliczne betonowe o średnicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu 18,0 szt
4.007 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·200·mm 81,0 m
5 Wykonanie chodnika, wjazdów i uło żenie ścieku drogowego
5.001 Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 6·cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin 

piaskiem, kostka szara 702,8 m2
5.002 Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 8·cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin 

piaskiem, kostka kolorowa/ przyjęto dla wjazdów  do budynków/ 137,2 m2
5.003 Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 840,0 m2
5.004 Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ław z betonu B-10 na podsypce 

cementowo-piaskowej 600,0 m
5.005 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych betonem B-20, objętość betonu w jednym miejscu 

do 0,1 m3 1,0 m3
5.006 Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne, szerokość do 0.6·m, transport betonu taczkami, japonkami/ 

przyjęto pod obrzeże betonowe/ 24,0 m3
5.007 Obrzeża betonowe, 30x8·cm, podsypka piaskowa, wypełnienie spoin zaprawą cementową 600 m
6 Wykonanie przepustów pod drog ą
6.001 Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubość 4·cm, mechanicznie 22,0 m2
6.002 Rozebranie nawierzchni, tłuczeń grubość 15·cm, mechanicznie 22,0 m2
6.003 Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych 1-otworowych, rury Fi·80·cm 22,0 m
6.004 Obudowy wlotów (wylotów) prefabrykowanych przepustów drogowych, przepusty rurowe 2,5 m3
6.005 Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm 22,0 m2
7 Wykonanie nowej nawierzchni i ścieku drogowego
7.001 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 

cm, transport mieszanki samochodami samowyład. 5-10 t 4 070,0 m2
7.002 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II, grubość warstwy wiążącej po zagęszczeniu 4 

cm, transport mieszanki samochodami samowyład. do 5-10 t 4 070,0 m2
7.003 Ścieki uliczne z kostki kamiennej, kostka rzędowa 16·cm, na podsypce cementowo-piaskowej gr.10 cm , 2 

rzędy kostki w ścieku 1 440,0 m
7.004 Ścieki uliczne z kostki kamiennej, kostka rzędowa 16·cm, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 10 cm, 

dodatek za każdy dalszy 1 rząd kostki w ścieku / przyjęto 8 rzędów kostek/ 1 440,0 6,00 m


