
Przebudowa ulicy Rolnej w Poznaniu na odcinku od ul. Czwartaków do ul. Sportowej
Inwestycja na terenie Wspólnoty Mieszkaniowej I

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Nr spec. techn. Opis Jedn.obm. Ilość

1

1 d.1 D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych. km 0,02        

2 d.1 D-01.02.02 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm wraz z załadunkiem i
wywozem na odległośc do 10 km.

m2 32,00          

3 d.1 D-01.02.04 Rozbiórka podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości do 20 cm wraz z załadunkiem i 
wywozem na odległośc do 10 km - chodniki i opaski. Krotność = 5

m2 44,00          

4 d.1 D-01.02.04 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości do 12 
cm wraz z załadunkiem i wywozem na odległośc do 10 km.. Krotność = 5

m2 44,00          

5 d.1 D-01.02.04 Rozebranie obrzeży betonowych 8x30 cm na ławie betonowej (0,02m3/mb) wraz z
załadunkiem i wywozem na odległośc do 10 km..

m 46,00          

2

6 d.2 D.04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne z wywozem 
materiału z rozbiórki na odl. do 10 km.

m2 54,00          

7 d.2 D.04.05.01 Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki związanej cementem (z wytwórni) klasy C1,5/2,0
gr. 10 cm

m2 54,00          

3

8 d.3 D.05.03.23 Istniejąca nawierzchnia z kostki granitowej na podsypce piaskowej gr. 6 cm 
do przełożenia

m2 6,00            

4

9 d.4 D.06.01.01 Umocnienie terenów zielonych warstwą humusu średnio o grubości 30 cm wraz z
plantowaniem i obsianiem mieszanką traw.

m2 27,00          

5

10 d.5 D.08.03.01 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce ce-mentowo-piaskowej gr 3 cm. m 24,00          

11 d.5 D.08.03.01 Wykonanie ławy betonowej pod oporniki, obrzeż,a krawężniki i ściek z kostki kamiennej z
betonu C12/15.

m3 1,00            

12 d.5 D.08.02.01 Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce ce-mentowo-piaskowej gr. 5 cm z
wypełnieniem spoin piaskiem.

m2 48,00          

Roboty przygotowawcze.

Podbudowy.

Nawierzchnie.

Roboty wykończeniowe.

Elementy ulic.


