
PRZEDMIAR ROBÓT (OFERTA)

Lp. Opis Jedn.przedm. Ilo�� Cena jedn. Warto��
PROJEKT CHODNIKA W UL. MORWOWA WRAZ Z PRZEJ�CIEM DLA PIESZYCH NA UL. SZCZEPANKOWO
BRAN�A DROGOWA 

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Kod CPV:
45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

1
d.1

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi
w terenie równinnym

km 0,280

2
d.1

Mechaniczne �cinanie drzew z karczowaniem pni o �rednicy 36-
45 cm
(Karczowanie drzew o �rednicy 36÷50 cm (materiał do zagospo-
darowania przez Wykonawc
)
wyci
cie drzewa w pasie drogowym, koliduj�cego z projektowa-
nym poszerzeniem (z wywozem); drzewo w skrajni ul. Morwowa)

szt. 1

3
d.1

Wywo�enie dłu�yc na odległo�� do 2 km mp 0,30

4
d.1

Dodatek za ka�dy nast
pny 1 km odległo�ci transportu dłu�yc po-
nad 2 km
(wywóz materiałów z wycinki; faktyczn� odległo�� u�ci�li Wyko-
nawca w ofercie)

mp 0,30

5
d.1

Wywo�enie karpiny na odległo�� do 2 km mp 0,28

6
d.1

Dodatek za ka�dy nast
pny 1 km odległo�ci transportu karpiny,
gał
zi ponad 2 km
(wywóz materiałów z wycinki; faktyczn� odległo�� u�ci�li Wyko-
nawca w ofercie)

mp 0,28

7
d.1

Wywo�enie gał
zi na odległo�� do 2 km mp 0,77

8
d.1

Dodatek za ka�dy nast
pny 1 km odległo�ci transportu karpiny,
gał
zi ponad 2 km
(wywóz materiałów z wycinki; faktyczn� odległo�� u�ci�li Wyko-
nawca w ofercie)

mp 0,77

9
d.1

Zabezpieczenie drzew o �rednicy ponad 30 cm na okres wykony-
wania robót ziemnych
(Ochrona istniej�cych drzew w okresie realizacji)

szt. 7

10
d.1

R
czne usuni
cie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubo�ci
do 15 cm bez darni z przerzutem
R
czne usuni
cie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) bez darni z
przerzutem - dodatek za ka�de dalsze 5 cm grubo�ci
(Usuni
cie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubo�ci warst-
wy 10 cm r
cznie z wywozem poza teren budowy w ci�gu ul. Mor-
wowa (pod chodnik oraz now� warstw
 humusu))

m2 708

11
d.1

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsi
biernymi 0.60
m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z
transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odleg-
ło�� do 1 km

m3 70,8

12
d.1

Nakłady uzupełniaj�ce za ka�de dalsze rozpocz
te 0.5 km trans-
portu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach
utwardzonych ziemi kat. III-IV
(wywóz humusu; faktyczn� odległo�� u�ci�li Wykonawca w ofer-
cie)

m3 70,8

13
d.1

Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubo�ci 12 cm
Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej - za ka�dy dalszy
1 cm grubo�ci
(Rozebranie podbudowy z chudego betonu o �redniej gr. 15 cm
mechanicznie - na zje�dzie, materiał do zagospodarowania przez
Wykonawc
)

m2 93

14
d.1

Załadowanie gruzu koparko-ładowark� przy obsłudze na zmian

robocz� przez 5 samochodów samowyładowczych

m3 14

15
d.1

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załado-
waniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odleg-
ło�� 1 km

m3 14

16
d.1

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załado-
waniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek
za ka�dy nast
pny rozpocz
ty 1 km
(wywóz materiałów z rozbiórki; faktyczn� odległo�� u�ci�li Wyko-
nawca w ofercie)

m3 14

17
d.1

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego o
grubo�ci 15 cm
(Rozebranie nawierzchni z gruzu ceglano - betonowego gr. 15 cm
na zjazdach, materiał do zagospodarowania przez Wykonawc
)

m2 26

18
d.1

Załadowanie gruzu koparko-ładowark� przy obsłudze na zmian

robocz� przez 5 samochodów samowyładowczych

m3 3,9

19
d.1

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załado-
waniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odleg-
ło�� 1 km

m3 3,9
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PRZEDMIAR ROBÓT (OFERTA)

Lp. Opis Jedn.przedm. Ilo�� Cena jedn. Warto��
20
d.1

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załado-
waniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek
za ka�dy nast
pny rozpocz
ty 1 km
(wywóz materiałów z rozbiórki; faktyczn� odległo�� u�ci�li Wyko-
nawca w ofercie)

m3 3,9

21
d.1

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego o
grubo�ci 15 cm
(Rozebranie nawierzchni z kruszywa (grys, �wir, piasek) gr. 15
cm na zjazdach, materiał do zagospodarowania przez Wykonaw-
c
)

m2 25

22
d.1

Załadowanie gruzu koparko-ładowark� przy obsłudze na zmian

robocz� przez 5 samochodów samowyładowczych

m3 3,8

23
d.1

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załado-
waniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odleg-
ło�� 1 km

m3 3,8

24
d.1

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załado-
waniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek
za ka�dy nast
pny rozpocz
ty 1 km
(wywóz materiałów z rozbiórki; faktyczn� odległo�� u�ci�li Wyko-
nawca w ofercie)

m3 3,8

25
d.1

Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie
(Rozebranie nawierzchni betonowej (wylewka) - na zjazdach i doj-
�ciu do posesji)

m2 13

26
d.1

Załadowanie gruzu koparko-ładowark� przy obsłudze na zmian

robocz� przez 5 samochodów samowyładowczych

m3 2,0

27
d.1

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załado-
waniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odleg-
ło�� 1 km

m3 2,0

28
d.1

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załado-
waniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek
za ka�dy nast
pny rozpocz
ty 1 km
(wywóz materiałów z rozbiórki; faktyczn� odległo�� u�ci�li Wyko-
nawca w ofercie)

m3 2,0

29
d.1

Rozbieranie czasowych dróg kołowych i placów z płyt �elbeto-
wych a�urowych o powierzchni 1 szt. do 1 m2
(Rozebranie nawierzchni z betonowych płyt a�urowych (materiał
do przekazania Wła�cicielowi posesji do której prowadzi zjazd))

m2 28

30
d.1

R
czne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej
o wysoko�ci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
(Rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm
(materiał do przekazania Wła�cicielowi posesji do której prowadzi
zjazd))

m2 93

31
d.1

Rozebranie kraw
�ników betonowych 15x30 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej
(Rozebranie kraw
�ników betonowych 15x30 cm (z wywozem
gruzu - materiał do zagospodarowania przez Wykonawc
)

m 25

32
d.1

Załadowanie gruzu koparko-ładowark� przy obsłudze na zmian

robocz� przez 5 samochodów samowyładowczych

m3 1,7

33
d.1

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załado-
waniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odleg-
ło�� 1 km

m3 1,7

34
d.1

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załado-
waniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek
za ka�dy nast
pny rozpocz
ty 1 km
(wywóz materiałów z rozbiórki; faktyczn� odległo�� u�ci�li Wyko-
nawca w ofercie)

m3 1,7

35
d.1

Rozebranie obrze�y 8x30 cm na podsypce piaskowej
(Rozebranie obrze�y betonowych 8x30 cm (koloru szarego i czer-
wonego) na ławie betonowej - obramowanie zjazdów i doj�� do
posesji oraz chodnika; z wywozem gruzu - materiał do zagospo-
darowania przez Wykonawc
)

m 61

36
d.1

Rozebranie obrze�y 6x20 cm na podsypce piaskowej
(Rozebranie obrze�y betonowych 6x20 cm (koloru szarego i czer-
wonego) na ławie betonowej - obramowanie zjazdów i doj�� do
posesji; z wywozem gruzu - materiał do zagospodarowania przez
Wykonawc
)

m 18

37
d.1

Załadowanie gruzu koparko-ładowark� przy obsłudze na zmian

robocz� przez 5 samochodów samowyładowczych

m3 2,52

38
d.1

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załado-
waniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odleg-
ło�� 1 km

m3 2,52

39
d.1

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załado-
waniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek
za ka�dy nast
pny rozpocz
ty 1 km
(wywóz materiałów z rozbiórki; faktyczn� odległo�� u�ci�li Wyko-
nawca w ofercie)

m3 2,52

40
d.1

Rozebranie ław pod kraw
�niki z betonu
(oporniki oraz obrze�a)

m3 8,320
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41
d.1

Załadowanie gruzu koparko-ładowark� przy obsłudze na zmian

robocz� przez 5 samochodów samowyładowczych

m3 8,320

42
d.1

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załado-
waniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odleg-
ło�� 1 km

m3 8,320

43
d.1

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załado-
waniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek
za ka�dy nast
pny rozpocz
ty 1 km
(wywóz materiałów z rozbiórki; faktyczn� odległo�� u�ci�li Wyko-
nawca w ofercie)

m3 8,320

44
d.1

Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrze-
gawczych, informacyjnych
(Demonta� tarcz znaków pionowych (A-7, D-6; pocz�tek opraco-
wania) i ich ponowny monta� na przestawionych słupkach oraz
demonta� tarcz znaków pionowych (A-7, B-43, B-44; koniec opra-
cowania) i ich ponowny monta� na przestawionych słupkach oraz
monta� jednej tarczy do słupa lini nN)

szt. 6

45
d.1

Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrze-
gawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2

szt. 6

46
d.1

Rozebranie słupków do znaków
(Demonta� słupków do znaków pionowych z ustawieniem w no-
wej lokalizacji - poza chodnikiem (pocz�tek i koniec opracowania)
w tym jeden słupek nowy fi 60 z wysi
gnikiem (słupek do znaku "
szubienica") - monta� znaku D-6)

szt. 4

47
d.1

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o �r. 70 mm
(słupki przestawiane)

szt. 3

48
d.1

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o �r. 70 mm
(słupek nowy)

szt. 1

49
d.1

Rozebranie por
czy ochronnych ła�cuchowych m 4

50
d.1

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodoci�gowych i ga-
zowych
(Regulacja pionowa zasuw wodoci�gowych)

szt. 12

51
d.1

Regulacja pionowa studzienek telefonicznych
(Regulacja pionowa studni telekomunikacyjnych i energetycz-
nych)

szt. 5

52
d.1

Zabezpieczenie istniej�cych kabli energetycznych rurami ochron-
nymi dwudzielnymi z PCW o �r. do 110 mm
(Zabezpieczenie kabli energetycznych rurami osłonowymi dwu-
dzielnymi typu A 110PS)

m 20

53
d.1

Zabezpieczenie istniej�cych kabli energetycznych rurami ochron-
nymi dwudzielnymi stalowymi o �r. 100-200 mm
(Zabezpiecznie wodoci�gów i gazoci�gów rur� ochronn� osłono-
w� stalow�, ocynkowan�, dwudzieln� fi 114.3x4.0 mm)

m 4

54
d.1

Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o �r. 40 cm
(Wydłu�enie istniej�cego przepustu betonowego fi 30 cm zlokali-
zowanego na rowie w ci�gu ul. Szczepankowo)

m 3

Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Kod CPV:
45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad,
dróg

2 ROBOTY ZIEMNE
Kod CPV:
45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

55
d.2

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsi
biernymi o poj.
ły�ki 0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochoda-
mi samowyładowczymi na odległo�� do 1 km
(Roboty ziemne wykonywane r
cznie (w miejscach zbli�e� do ist-
niej�cej infrastruktury bran�owej) oraz koparkami w gr.kat. I-IV z
transportem urobku na odkład samochodami samowyładowczymi
- grunty nieprzydatnych do ponownego wbudowania)

m3 110

56
d.2

Nakłady uzupełniaj�ce za ka�de dalsze rozpocz
te 0.5 km trans-
portu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach
utwardzonych ziemi kat. III-IV
(transport urobku na odkład; faktyczn� odległo�� u�ci�li Wyko-
nawca w ofercie)

m3 110

57
d.2

R
czne formowanie nasypów z ziemi dowo�onej samochodami
samowyładowczymi (kat. gruntu I-II)
(Nasypy wykonywane mechanicznie i r
cznie w gr. kat III z trans-
portem urobku przyczepami samowyładowczymi  (formowanie i
zag
szczanie nasypów  r
cznie w miejscach zbli�e� do istniej�cej
infrastruktury podziemnej oraz zasypka w rejonie ław pod kraw
�-
niki))

m3 1

58
d.2

Zag
szczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie
kat. I-III

m3 1
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PRZEDMIAR ROBÓT (OFERTA)

Lp. Opis Jedn.przedm. Ilo�� Cena jedn. Warto��
Razem dział: ROBOTY ZIEMNE
Kod CPV:
45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

3 PODBUDOWY
Kod CPV:
45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

59
d.3

Mechaniczne profilowanie i zag
szczenie podło�a pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
(nawierzchnia na chodniku (na długo�ci wyst
powania kraw
�ni-
ka betonowego 15x30 cm))

m2 291

60
d.3

Mechaniczne profilowanie i zag
szczenie podło�a pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
(poszerzenie nawierzchni jezdni ul. Morwowa na wł�czeniu w ul.
Szczepankowo oraz nawierzchnia na chodniku na szeroko�ci
zjazdu (na długo�ci wyst
powania kraw
�nika najazdowego))

m2 303

61
d.3

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsj� asfaltow� na zim-
no podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zu�ycie
emulsji 0,5 kg/m2

m2 147

62
d.3

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsj� asfaltow� na zim-
no podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cemen-
tem; zu�ycie emulsji 0,8 kg/m2

m2 15

63
d.3

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubo�ci po
zag
szczeniu 8 cm
Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za ka�dy
dalszy 1 cm grubo�ci po zag
szczeniu
(Wykonanie warstwy z kruszywa łamanego 0/31.5 mm stabilizo-
wanego mechaniecznie grubo�ci 15 cm na zjazdach - regulacja
wysoko�ciowa nawierzchni na istniej�cych zjazdach (dowi�zanie
si
 do niwelety projektowanego chodnika))

m2 42

64
d.3

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubo�ci po
zag
szczeniu 8 cm
Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za ka�dy
dalszy 1 cm grubo�ci po zag
szczeniu
(Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa 0/31,5 mm łama-
nego stabilizowanego mechanicznie, grubo�� warstwy 20 cm)

m2 15

65
d.3

Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo�� warstwy po zag
sz-
czeniu 12 cm
Podbudowa betonowa bez dylatacji - za ka�dy dalszy 1 cm gru-
bo�ci warstwy po zag
szczeniu
(Wykonanie warstwy wzmacniaj�cej z kruszywa stabilizowanego
cementem o Rm=2,5 MPa o grub. 10 cm)

m2 303

66
d.3

Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo�� warstwy po zag
sz-
czeniu 12 cm
Podbudowa betonowa bez dylatacji - za ka�dy dalszy 1 cm gru-
bo�ci warstwy po zag
szczeniu
(Wykonanie podbudowy z chudego betonu, gr. w-wy do 10 cm)

m2 291

67
d.3

Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo�� warstwy po zag
sz-
czeniu 12 cm
Podbudowa betonowa bez dylatacji - za ka�dy dalszy 1 cm gru-
bo�ci warstwy po zag
szczeniu
(Wykonanie podbudowy zasadniczej z chudego betonu grub. 15
cm)

m2 288

Razem dział: PODBUDOWY
Kod CPV:
45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad,
dróg

4 NAWIERZCHNIE
Kod CPV:
45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

68
d.4

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych -
warstwa �cieralna asfaltowa - grubo�� po zag
szczeniu 3 cm
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych -
warstwa �cieralna asfaltowa - za ka�dy dalszy 1 cm grubo�ci po
zag
szczeniu
(Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 8 S, gr. 4 cm)

m2 162

69
d.4

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do
4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km
(Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: �r. gr.
w-wy 2÷4 cm (destrukt przewidziany do wywiezienia na Baz
 Ma-
teriałow� ZDM))

m2 147

70
d.4

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załado-
waniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek
za ka�dy nast
pny rozpocz
ty 1 km
(wywóz destruktu na Baz
 Materiałow� ZDM; faktyczn� odległo��
u�ci�li Wykonawca w ofercie)

m3 4,4
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71
d.4

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubo�ci 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej
(Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej 20x16 cm grub. 8 cm
typu dwuteownik z faz� na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
gr. 3 cm z wypełnieniem spoin mieszank� piasku płukanego z ce-
mentem na sucho)

m2 31

72
d.4

Remont cz�stkowy chodników z kostki kamiennej nieregularnej o
wysoko�ci 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnie-
niem spoin zapraw� cementow�
(Regulacja wysoko�ciowa istniej�cej nawierzchni zjazdów - de-
monta� istniej�cej kostki i ponowne jej uło�enie na nowej podsyp-
ce cementowo-piaskowej o zmiennej grubo�ci 3÷7 cm oraz regu-
lacja wysoko�ciowa istniej�cej nawierzchni chodnika w ul. Szcze-
pankowo - demonta� istniej�cej kostki i ponowne jej uło�enie na
nowej podsypce cementowo-piaskowej o zmiennej grubo�ci 3÷7
cm)

m2 95

Razem dział: NAWIERZCHNIE
Kod CPV:
45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad,
dróg

5 ROBOTY WYKO�CZENIOWE
Kod CPV:
45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

73
d.5

Humusowanie skarp z obsianiem przy grubo�ci warstwy humusu
5 cm
Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za ka�de nast
pne 5
cm humusu
(Humusowanie pasów zieleni (trawników) z obsianiem przy gru-
bo�ci warstwy humusu 15 cm z zakupem i dowozem humusu)

m2 409

Razem dział: ROBOTY WYKO�CZENIOWE
Kod CPV:
45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

6 OZNAKOWANIE DRÓG I URZ�DZENIA BEZPIECZE�STWA RUCHU
Kod CPV:
45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

74
d.6

Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za
pomoc� mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane
sprz
tem r
cznym - oznakowanie gładkie (Plastmal, Biladur)
(Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych i betonowych -
wykonywane sprz
tem r
cznym w technologii grubowarstwowej
chemoutwrdzalnej na gładko (gr. 3 mm = 6 kg/m2) - strzałki, znaki
poprzeczne i inne symbole  
- linia P-10 (przej�cie dla pieszych)
- linia P-14
- linia P-7a)

m2 21

75
d.6

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o �r. 70 mm
(Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych ocynkowanych fi
60 mm)

szt. 3

76
d.6

Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrze-
gawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2
(Pionowe znaki drogowe - znaki ostrzegawcze, nakazu i informa-
cyjne - grupa znaków �rednie (S)
- tarcze znaków typu D)

szt. 3

77
d.6

Por
cze ochronne ła�cuchowe pojedyncze o rozstawie słupków z
rur �r. 60 mm 1.5 m
(Ustawienie ogrodzenia ła�cuchowego U-12b wzdłu� ul. Szcze-
pankowo, składaj�cej si
 ze: słupków o wysoko��: 110 cm ponad
poziom nawierzchni, �rednicy 6 cm, ze stali ocynkowanej, malo-
wane proszkowo, na kolor – grafitowy (RAL 7043), półmatowy,
montowane w rozstawie co 1,5 m (z zachowaniem wymaganych
skrajni) oraz ła�cuszka ze stali ocynkowanej (niemalowanej);
słupki powinny by� od góry zamkni
te kapslami i oklejone poje-
dynczym paskiem ta�my odblaskowej w kolorze �ółtym;  słupki
osadzone w fundamencie betonowym)

m 20

Razem dział: OZNAKOWANIE DRÓG I URZ�DZENIA BEZPIECZE�STWA RUCHU
Kod CPV:
45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad,
dróg

7 ELEMENTY ULIC
Kod CPV:
45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

78
d.7

Kraw
�niki betonowe wystaj�ce o wymiarach 15x30 cm na pod-
sypce cementowo-piaskowej

m 128

79
d.7

Ława pod kraw
�niki betonowa z oporem
(Wykonanie ławy z oporem z betonu C12/15 pod kraw
�nik beto-
nowy)

m3 8,704
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PRZEDMIAR ROBÓT (OFERTA)

Lp. Opis Jedn.przedm. Ilo�� Cena jedn. Warto��
80
d.7

Kraw
�niki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na pod-
sypce cementowo-piaskowej
(Ustawienie kraw
�ników betonowych o wymiarach 15x22x100
(75) cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm i na ła-
wie betonowej z oporem z betonu C12/15)

m 180

81
d.7

Ława pod kraw
�niki betonowa z oporem
(Wykonanie ławy z oporem z betonu C12/15 pod kraw
�nik beto-
nowy najazdowy)

m3 7,560

82
d.7

Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce
cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zapraw� cementow�
(Wykonanie nawierzchni chodników z płyt betonowych gładkich
50x50x7 cm koloru szarego, na podsypce cementowo-piaskowej
1:4 gr. 4 cm z wypełnieniem spoin mieszank� piasku płukanego z
cementem na sucho)

m2 544

83
d.7

Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce
cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zapraw� cementow�
(Wykonanie nawierzchni chodnika (na przej�ciu dla pieszych na
ul. Szczepankowo) z betonowych płytek chodnikowych integracyj-
nych koloru �ółtego o wymiarach 40x40 cm grubo�ci 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubo�ci 3 cm z wypełnie-
niem spoin mieszank� piasku płukanego z cementem na sucho)

m2 4

84
d.7

Obrze�a betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej z wypełnieniem spoin zapraw� cementow�

m 255

85
d.7

Ława pod kraw
�niki betonowa z oporem
(Wykonanie ławy z oporem z betonu C12/15 pod obrze�a)

m3 9,945

Razem dział: ELEMENTY ULIC
Kod CPV:
45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad,
dróg
Warto�� kosztorysowa robót bez podatku VAT

Słownie:  
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