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Przedmiar

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

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE

1
d.1

KNR 2-01
0119-03

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

km

0,26 km 0,260

RAZEM 0,260

2
d.1

KNR 2-31
0803-03

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek
mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm

m2

1250,07 m2 1 250,070

RAZEM 1 250,070

3
d.1

KNR 2-31
0803-04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek
mineralno-bitumicznych - za każdy dalszy 1 cm grubości

m2

1250,07 m2 1 250,070

RAZEM 1 250,070

4
d.1

KNR 2-31
0801-03

Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości
12 cm

m2

1250,07 m2 1 250,070

RAZEM 1 250,070

5
d.1

KNR 2-31
0813-01

Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na
podsypce piaskowej

m

509,16 m 509,160

RAZEM 509,160

6
d.1

KNR 2-31
0812-01

Rozebranie ław pod krawężniki z kruszywa m3

509,16 * 0,075 m3 38,187

RAZEM 38,187

7
d.1

KNR 2-31
0814-01

Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej m

138,17 m 138,170

RAZEM 138,170

2 KANAŁ TECHNOLOGICZNY

8
d.2

KNR 2-01
0702-0202

Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o
głębokości do 0,8 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. III-
IV

m

250,98 m 250,980

RAZEM 250,980

9
d.2

KNR 5-10
0301-01

Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu
kablowego o szer.do 0.4 m

m

250,98 m 250,980

RAZEM 250,980

10
d.2

KNR 5-10
0303-03

Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 140 mm w
wykopie

m

250,98 m 250,980

RAZEM 250,980

11
d.2

KNR 5-10
0303-01

Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 75 mm w
wykopie

m

250,98 m 250,980

RAZEM 250,980

12
d.2

KNR 5-10
0103-01

Ręczne układanie taśmy sygnalizacyjnej m

250,98 m 250,980

RAZEM 250,980

13
d.2

KNR 5-01
0401-02

Budowa studni kablowych prefabrykowanych
rozdzielczych SK-2 dwuelementowych w gruncie kat. III

stud.

9 stud. 9,000

RAZEM 9,000

14
d.2

KNR 2-01
0705-0103

Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości
do 0,8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. I-II

m

250,98 m 250,980

RAZEM 250,980

Norma EXPERT  Wersja: 5.11.100.12  Nr seryjny: 7194  Użytkownik: SPID Radosław Burdach

- 2 -



Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
3 REGULACJA URZĄDZEŃ

15
d.3

KNR 2-31
1406-04

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów
wodociągowych i gazowych

szt.

23 szt. 23,000

RAZEM 23,000

16
d.3

KNR 2-31
1406-03

Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych szt.

16 szt. 16,000

RAZEM 16,000

4 ODWODNIENIE

17
d.4

KNR 2-01
0203-06

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi
o poj. łyżki 2.50 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku
samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km

m3

16 * 2 * 0,6 m3 19,200

RAZEM 19,200

18
d.4

KNR-W 2-18
0408-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

16 m 16,000

RAZEM 16,000

19
d.4

KNR-W 2-18
0514-01

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych i żelbetowych o
śr. 1000 mm wykonywane metodą studniarską w gruncie
kat. I-II - głębokość 3 m

stud.

2 stud. 2,000

RAZEM 2,000

20
d.4

KNR 2-01
0230-02

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem
gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. IV

m3

16 * 2 * 0,6 m3 19,200

RAZEM 19,200

5 PODBUDOWY

21
d.5

KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i
chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm

m2

1250,07 + 70,98 m2 1 321,050

RAZEM 1 321,050

22
d.5

KNR 2-31
0103-02

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV

m2

1250,07 + 70,98 m2 1 321,050

RAZEM 1 321,050

23
d.5

KNR 2-31
0104-07

Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej
szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne
- grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm

m2

1250,07 + 70,98 m2 1 321,050

RAZEM 1 321,050

24
d.5

KNNR 6
0109-03

Podbudowy betonowe o grubości po zagęszczeniu 20 cm
pielęgnowane piaskiem i wodą

m2

1250,07 m2 1 250,070

RAZEM 1 250,070

6 ELEMENTY ULIC

25
d.6

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

509,16 * 0,075 m3 38,187

RAZEM 38,187

26
d.6

KNR 2-31
0403-01

Krawężniki betonowe  o wymiarach 15x22 cm na
podsypce piaskowej

m

509,16 m 509,160

RAZEM 509,160

27
d.6

KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą
cementową

m

529,26 m 529,260

RAZEM 529,260
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7 NAWIERZCHNIE

28
d.7

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm
na podsypce cementowo-piaskowej

m2

70,98 m2 70,980

RAZEM 70,980

29
d.7

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm
na podsypce cementowo-piaskowej

m2

74,12 m2 74,120

RAZEM 74,120

30
d.7

KNNR 6
0301-04

Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej o
wysokości 8 cm na podsypce żwirowej

m2

1250,07 m2 1 250,070

RAZEM 1 250,070

8 OZNAKOWANIE PIONOWE I POZIOME

31
d.8

KNR 2-31
0702-01

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm szt.

8 szt. 8,000

RAZEM 8,000

32
d.8

KNR 2-31
0703-02

Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu,
ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3
m2

szt.

8 szt. 8,000

RAZEM 8,000

33
d.8

KNR 2-31
0703-04

Przymocowanie drogowskazów jednoramiennych o
powierzchni do 0.3 m2

szt.

2 szt. 2,000

RAZEM 2,000
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	Dział:ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym
	Obmiar: <edit>0,26</edit>

	Pozycja: Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm
	Obmiar: <edit>1250,07</edit>

	Pozycja: Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - za każdy dalszy 1 cm grubości
	Obmiar: <edit>1250,07</edit>

	Pozycja: Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm
	Obmiar: <edit>1250,07</edit>

	Pozycja: Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej
	Obmiar: <edit>509,16</edit>

	Pozycja: Rozebranie ław pod krawężniki z kruszywa
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	Obmiar: <edit>138,17</edit>
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	Pozycja: Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. III-IV
	Obmiar: <edit>250,98</edit>

	Pozycja: Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m
	Obmiar: <edit>250,98</edit>

	Pozycja: Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 140 mm w wykopie
	Obmiar: <edit>250,98</edit>

	Pozycja: Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 75 mm w wykopie
	Obmiar: <edit>250,98</edit>

	Pozycja: Ręczne układanie taśmy sygnalizacyjnej
	Obmiar: <edit>250,98</edit>

	Pozycja: Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK-2 dwuelementowych w gruncie kat. III
	Obmiar: <edit>9</edit>

	Pozycja: Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. I-II
	Obmiar: <edit>250,98</edit>


	Dział:REGULACJA URZĄDZEŃ
	Pozycja: Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych
	Obmiar: <edit>23</edit>

	Pozycja: Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych
	Obmiar: <edit>16</edit>


	Dział:ODWODNIENIE
	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 2.50 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
	Obmiar: <edit>16 * 2 * 0,6</edit>

	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm
	Obmiar: <edit>16</edit>

	Pozycja: Studnie rewizyjne z kręgów betonowych i żelbetowych o śr. 1000 mm wykonywane metodą studniarską w gruncie kat. I-II - głębokość 3 m
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. IV
	Obmiar: <edit>16 * 2 * 0,6</edit>


	Dział:PODBUDOWY
	Pozycja: Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm
	Obmiar: <edit>1250,07 + 70,98</edit>

	Pozycja: Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV
	Obmiar: <edit>1250,07 + 70,98</edit>

	Pozycja: Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm
	Obmiar: <edit>1250,07 + 70,98</edit>

	Pozycja: Podbudowy betonowe o grubości po zagęszczeniu 20 cm pielęgnowane piaskiem i wodą
	Obmiar: <edit>1250,07</edit>


	Dział:ELEMENTY ULIC
	Pozycja: Ława pod krawężniki betonowa z oporem
	Obmiar: <edit>509,16 * 0,075</edit>

	Pozycja: Krawężniki betonowe  o wymiarach 15x22 cm na podsypce piaskowej
	Obmiar: <edit>509,16</edit>

	Pozycja: Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
	Obmiar: <edit>529,26</edit>


	Dział:NAWIERZCHNIE
	Pozycja: Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	Obmiar: <edit>70,98</edit>

	Pozycja: Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	Obmiar: <edit>74,12</edit>

	Pozycja: Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 8 cm na podsypce żwirowej
	Obmiar: <edit>1250,07</edit>


	Dział:OZNAKOWANIE PIONOWE I POZIOME
	Pozycja: Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm
	Obmiar: <edit>8</edit>

	Pozycja: Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2
	Obmiar: <edit>8</edit>

	Pozycja: Przymocowanie drogowskazów jednoramiennych o powierzchni do 0.3 m2
	Obmiar: <edit>2</edit>





