
Remont chodnika w miejscowości Długa Wieś Trzecia – etap I
Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1
d.1

KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych
wytyczenie drogi przez geodete.

km

0,95 km 0,95

RAZEM 0,95

2
d.1

Analiza
własna

Zabezpieczenie znaków geodezyjnych szt

3 szt 3,00

RAZEM 3,00

2 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

3
d.2

KNR AT-03
0101-02

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na
gł. 6-10 cm włączenia w drogi asfaltowe

m

840 m 840,00

RAZEM 840,00

4
d.2

KNNR 6 0806
-02

Rozebranie krawężników betonowych na podsypce
cementowo - piaskowej wraz z ławą betonową

m

760 m 760,00

RAZEM 760,00

5
d.2

KNR 2-31
0814-01

Rozebranie obrzeży betonowych na podsypce cementowo -
piaskowej

m

760 m 760,00

RAZEM 760,00

6
d.2

KNNR 6 0805
-05

analogia

Rozebranie nawierzchni z kostki bet., płytek bet. wylewek
bet.na podsypce piaskowej

m2

950 m2 950

RAZEM 950

7
d.2

KNNR 6 0805
-07

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o grubości
10 cm wraz z wywozem na odl. 5km

m2

836 m2 836,00

RAZEM 836,00

8
d.2

KNNR 6 0807
-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym
załadowaniu i wyładowaniu samochodem
samowyładowawczym na odl. 5 km

m3

75 m3 75,00

RAZEM 75,00

3 REMONT PRZEPUSTÓW DROGOWYCH

9
d.3

KNNR 6 0605
-02

Remonty przepustów rurowych pod drogą - rozbiórka
istniejących przepustów, wykonanie ławy betonowej, wraz z
robotami ziemnymi

m3

2,9 m3 2,90

RAZEM 2,90

10
d.3

KNNR 6 0605
-06

Remonty przepustów rurowych z rur PVC (nośność min. 40 t)
o średnicy 60cm

m

24 m 24,00

RAZEM 24,00

11
d.3

KNNR 6 0605
-03 -01

Remont ścianek czołowych monolitycznych zbrojonych z
betonu C30/35 dla przepustu z rur o średnicy 60 cm

szt

4 szt 4,00

RAZEM 4,00

4 STUDZIENKI ŚCIEKOWE

12
d.4

KSNR 4 1417
-01

Studzienki ściekowe krawężnikowo-jezdniowe  betonowe o
śr. 500 mm  z wpustem krawężnikowo - jezdniowym
głębokości  do 3,0m - chłonne

kpl.

10 kpl. 10,00

RAZEM 10,00
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5 REGULACJA PIONOWA URZĄDZEŃ

13
d.5

KNR 2-31
1406-04

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i
gazowych

szt

23 szt 23,00

RAZEM 23,00

14
d.5

KNR 2-31
1406-05

Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych szt

6 szt 6,00

RAZEM 6,00

6 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE

15
d.6

KNNR 6 0101
-06

Koryta wykonywane ręcznie gł. 30 cm w gruncie kat. III na
całej szerokości (zjazdy chodnik i drogi poprzeczne)

m2

115 * 4 m2 460,00

RAZEM 460,00

16
d.6

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni

m2

115 * 4 m2 460,00

RAZEM 460,00

17
d.6

KNR 2-31
0106-03

Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość
warstwy po zagęszczeniu 10 cm

m2

115 * 4 m2 460,00

RAZEM 460,00

18
d.6

KNNR 6 0113
-06

Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego twardego,
grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm

m2

115 * 4 m2 460,00

RAZEM 460,00

7 KRAWĘŻNIKI, OBRZEŻA

19
d.7

KNR 2-31
0403-03

Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30/15x22 cm na
podsypce cem - piaskowej wraz z ławą betonową C8/10

m

950 m 950,00

RAZEM 950,00

20
d.7

KNR 2-31
0403-05

Opornik betonowy wtopiony o wymiarach 12x25 cm na
podsypce cem - piaskowej wraz z ławą betonową C8/10

m

120 m 120,00

RAZEM 120,00

21
d.7

KNR 2-31
0407-02

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce
piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m

830 m 830,00

RAZEM 830,00

8 ŚCIEK PRZYKRAWĘZNIKOWY

22
d.8

KNR 2-31
0402-03

Ława pod ściek z betonu C8/10 (0,13m3) m3

950 * 0,13 m3 123,50

RAZEM 123,50

23
d.8

KNR AT-03
0402-02

Ścieki uliczne z kostki brukowej betonowej gr 8cm w dwóch
rzędach na pods. cement.-piaskowej

m

950 m 950,00

RAZEM 950,00

9 ZJAZDY

24
d.9

KNNR 6 0101
-06

Koryta wykonywane ręcznie gł. 30 cm w gruncie kat. III na
całej szerokości (zjazdy chodnik i drogi poprzeczne)

m2

189 m2 189,00

RAZEM 189,00

25
d.9

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni

m2

189 m2 189,00

RAZEM 189,00

26
d.9

KNR 2-31
0106-03

Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość
warstwy po zagęszczeniu 10 cm

m2
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189 m2 189,00

RAZEM 189,00

27
d.9

KNNR 6 0113
-06

Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego twardego,
grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm

m2

189 m2 189,00

RAZEM 189,00

28
d.9

KNNR 6 0502
-03

Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm szarej,
układane na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 3cm (50%
powierzchni)

m2

189 * 0,5 m2 94,50

RAZEM 94,50

29
d.9

KNNR 6 0502
-03 01

Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm kolorowej -
czerwonej, układane na podsypce cementowo-piaskowej o
gr. 3cm (50% powierzchni)

m2

189 * 0,5 m2 94,50

RAZEM 94,50

10 CHODNIKI

30
d.10

KNNR 6 0101
-04 10

Koryta wykonywane ręcznie na całej szerokości chodników, o
głębokości 15 cm w gruntach kategorii I-II

m2

856 m2 856,00

RAZEM 856,00

31
d.10

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat. I-IV

m2

856 m2 856,00

RAZEM 856,00

32
d.10

KNR 2-31
0106-03

Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość
warstwy po zagęszczeniu 10 cm

m2

856 m2 856,00

RAZEM 856,00

33
d.10

KNNR 6 0502
-02

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm szarej,
układane na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 3cm,
spoiny wypełniane piaskiem (70% powierzchni)

m2

856 * 0,7 m2 599,20

RAZEM 599,20

34
d.10

KNNR 6 0502
-02 01

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm
kolorowej, układane na podsypce cementowo-piaskowej o gr.
3cm, spoiny wypełniane piaskiem (30% powierzchni)

m2

856 * 0,3 m2 256,80

RAZEM 256,80
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	Wydruk
	Przedmiar
	Dział:ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych wytyczenie drogi przez geodete.
	0,95

	Pozycja: Zabezpieczenie znaków geodezyjnych
	3


	Dział:ROBOTY ROZBIÓRKOWE				
	Pozycja: Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm włączenia w drogi asfaltowe
	840

	Pozycja: Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo - piaskowej wraz z ławą betonową
	760

	Pozycja: Rozebranie obrzeży betonowych na podsypce cementowo - piaskowej
	760

	Pozycja: Rozebranie nawierzchni z kostki bet., płytek bet. wylewek bet.na podsypce piaskowej
	950

	Pozycja: Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o grubości 10 cm wraz z wywozem na odl. 5km
	836

	Pozycja: Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowawczym na odl. 5 km
	75


	Dział:REMONT PRZEPUSTÓW DROGOWYCH
	Pozycja: Remonty przepustów rurowych pod drogą - rozbiórka istniejących przepustów, wykonanie ławy betonowej, wraz z robotami ziemnymi
	2,9

	Pozycja: Remonty przepustów rurowych z rur PVC (nośność min. 40 t) o średnicy 60cm
	24

	Pozycja: Remont ścianek czołowych monolitycznych zbrojonych z betonu C30/35 dla przepustu z rur o średnicy 60 cm
	4


	Dział:STUDZIENKI ŚCIEKOWE				
	Pozycja: Studzienki ściekowe krawężnikowo-jezdniowe  betonowe o śr. 500 mm  z wpustem krawężnikowo - jezdniowym głębokości  do 3,0m - chłonne
	10


	Dział:REGULACJA PIONOWA URZĄDZEŃ				
	Pozycja: Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych
	23

	Pozycja: Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych
	6


	Dział:ROBOTY NAWIERZCHNIOWE				
	Pozycja: Koryta wykonywane ręcznie gł. 30 cm w gruncie kat. III na całej szerokości (zjazdy chodnik i drogi poprzeczne)
	115 * 4

	Pozycja: Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
	115 * 4

	Pozycja: Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm
	115 * 4

	Pozycja: Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego twardego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm
	115 * 4


	Dział:KRAWĘŻNIKI, OBRZEŻA				
	Pozycja: Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30/15x22 cm na podsypce cem - piaskowej wraz z ławą betonową C8/10
	950

	Pozycja: Opornik betonowy wtopiony o wymiarach 12x25 cm na podsypce cem - piaskowej wraz z ławą betonową C8/10
	120

	Pozycja: Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
	830


	Dział:ŚCIEK PRZYKRAWĘZNIKOWY
	Pozycja: Ława pod ściek z betonu C8/10 (0,13m3)
	950 * 0,13

	Pozycja: Ścieki uliczne z kostki brukowej betonowej gr 8cm w dwóch  rzędach na pods. cement.-piaskowej
	950


	Dział:ZJAZDY
	Pozycja: Koryta wykonywane ręcznie gł. 30 cm w gruncie kat. III na całej szerokości (zjazdy chodnik i drogi poprzeczne)
	189

	Pozycja: Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
	189

	Pozycja: Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm
	189

	Pozycja: Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego twardego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm
	189

	Pozycja: Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 3cm (50% powierzchni)
	189 * 0,5

	Pozycja: Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm kolorowej - czerwonej, układane na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 3cm (50% powierzchni)
	189 * 0,5


	Dział:CHODNIKI				
	Pozycja: Koryta wykonywane ręcznie na całej szerokości chodników, o głębokości 15 cm w gruntach kategorii I-II
	856

	Pozycja: Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat. I-IV
	856

	Pozycja: Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm
	856

	Pozycja: Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 3cm, spoiny wypełniane piaskiem (70% powierzchni)
	856 * 0,7

	Pozycja: Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm kolorowej, układane na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 3cm, spoiny wypełniane piaskiem (30% powierzchni)
	856 * 0,3





