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STWiORB
Nazwa i opis pozycji przedmiaru J.m. Ilość j.m.

1 2 3 4 5
01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
01.01.01. ODTWORZENIE TRASY I PKT WYSOKOŚCIOWYCH

1 odtwarzanie trasy i punktów wysokościowych oraz wznowienie i stabilizacja pasa drogowego km 0,042

01.02.01 ZABEZPIECZENIE DRZEW
2 ochrona i zabezpieczenie istniejących drzew w okresie budowy szt 2

02.00.00 ROBOTY ZIEMNE 
02.01.01 WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH

3 mechaniczne wykonanie wykopów z załadunkiem i transportem gruntu na odkład Wykonawcy oraz utylizacją m3 376

04.00.00 PODBUDOWY
04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA

4 mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża m2 469

04.02.02 WARSTWY ODSĄCZAJĄCE I ODCINAJĄCE
5 warstwa z kruszywa naturalnego gruboziarnistego gr. 50 cm m2 461

6 wykonanie warstwy odcinającej geotkaniny separacyjno-filtracyjnej m2 1 153

04.04.02 PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEWIĄZANEJ STABILIZOWANEJ MECHANICZNIE

7
podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 30/60 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm  (ciąg pieszy, ciąg jezdny, 

miejsca postojowe, wydzielenie miejsc postojowych) 
m2 461

8 podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm (chodniki) m2 8

04.05.01 ULEPSZONE PODŁOŻE Z MIESZANKI ZWIĄZANEJ CEMENTEM
9 wykonanie warstwy wzmacniającej z gruntu stabilizowanego cementem Rm = 2,5MPa gr. w-wy 10cm (chodniki) m2 8

10 pielęgnacja wykonanej warstwy z mieszanki związanej cementem m2 8

PRZEBUDOWA ULICY KRYNICKIEJ W POZNANIU
ETAP IV – od km 0+577,07 do km 0+618,87

Przedmiar robót_oferta



05.00.00 NAWIERZCHNIE
05.03.23 NAWIERZCHNIE Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ I PŁYTEK BETONOWYCH

11 (08.02.01) naw. z płytek betonowych 50x50x7cm koloru szarego na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm (chodniki) m2 8

12
naw. z kostki betonowej koloru szarego o gr. 8 cm na podsypce piaskowej gr. 3 cm, typ "prostokąt" (wyznaczenie miejsc 

postojowych)
m2 3

13 naw. z kostki betonowej typu DOMINO koloru szarego o gr. 8 cm na podsypce piaskowej gr. 3-5 cm (ciąg pieszy) m2 131

14
naw. z kostki betonowej koloru szarego o gr. 8cm na podsypce piaskowej gr. 3 cm, typ "DOMINO-EKO" z wypełnieniem 

spoin grysem granitowym 2/5 (ciąg jezdny, parking)
m2 327

06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
06.01.01 UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP

15
umocnienie skarp i terenów zielonych warstwą humusu średnio o grubości 10cm wraz z plantowaniem i obsianiem 

mieszanką traw
m2 140

07.00.00 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
07.01.01 OZNAKOWANIE POZIOME

16 oznakowanie poziome cienkowarstwowe - inne symbole m2 18

07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE
17 słupki znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 60mm szt 3

18 tablice znaków drogowych nakazu, zakazu, ostrzegawczych o powierzchni ponad 0,3 m2 szt 2

19 tabliczki informacyjne szt 1

08.00.00 ELEMENTY ULIC
08.01.01 KRAWĘŻNIKI BETONOWE

20 opornik bet. 12×25×100 cm  na podsypce cem-piask. gr. 3 cm m 181

21 wykonanie ławy betonowej z oporem pod oporniki z betonu C12/15 (B15) m3 8

08.03.01 OBRZEŻA BETONOWE
22 obrzeże betonowe 8×30×100 cm na  podsypce cem-piask.gr. 3 cm m 11

23 wykonanie ławy betonowej z oporem pod obrzeża z betonu C12/15 (B15) m3 0,4

10.00.00 ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY
24 Montaż stojaków na rowery w kształcie odwróconej litery U szt 30


