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Przedmiotem inwestycji jest Remont chodnika SP  w ciągu drogi gminnej 103472l ul Walentego 
Ligaja w m.Lubartów
Powierzchnia wjazdów - 86,59m2
powierzchnia chodnika -215,57m2
długości inwestycji 191,01mb
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
KOSZTORYS:

PRACE PRZYGOTOWAWCZE1

kmOdtworzenie trasy i punktów wysokościowych dla
liniowych robót ziemnych

BCD D-
01.01.01.11.

01

1
d.1

0,195km0,195

0,195RAZEM

haKarczowanie krzewówBCD D-
01.02.01.22.

03

2
d.1

0,030ha0,03

0,030RAZEM

m2Przebrukowanie  nawierzchni chodników z kostki
betonowej gr  8 cm  na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4   rozebranie oraz ponownej jej ułożenie
na podsypce cementowo piaskowej 1:4 gr. 5-10 cm
(dostosowanie  istniejącej nawierzchni  do nowo
wykonywanej nawierzchni chodnika  )

BCD D-
01.02.04.28.
01- analogia

3
d.1

103,460m252,78 + 50,68

103,460RAZEM

m2Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6-8cm
wraz odwozem i utylizacją

BCD D-
01.02.04.29.

01

4
d.1

312,160m2177,80 + 124,36 + 10

312,160RAZEM

m2Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego
cementem gr. 15 cm   wraz odwozem i utylizacją

BCD D-
01.02.04.12.

01

5
d.1

312,160m2177,80 + 124,36 + 10

312,160RAZEM

m2Rozebranie podbudowy z betonu gr. 20 cm  wraz
odwozem i utylizacją

BCD D-
01.02.04.13.

01

6
d.1

86,590m286,59

86,590RAZEM

mRozebranie krawężników betonowych 15x30x100cm
wraz odwozem i utylizacją

BCD D-
01.02.04.22.

01

7
d.1

145,830m18,4 + 8 + 2,32 + 20,08 + 2,62 + 27 + 24,47 + 8,66 +
10,23 + 7,56 + 16,49

145,830RAZEM
ROBOTY ZIEMNE2

m3Wykonanie wykopów  mechanicznie w gruntach
kategorii I-IV wraz z odwozem gruntu i utylizacją gł. 30
cm

BCD-
02.01.01.13.
02-analogia

8
d.2

18,000m330 * 2 * 0,3

18,000RAZEM

m2Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni wykonywane na gruncie

BCD D-
04.01.01.32.

01

9
d.2

302,160m2177,80 + 124,36

302,160RAZEM
PODBUDOWY3

m2Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego
cementem Rm=2,5 MPa gr 15 cm (podbudowa pod
chodnik i wjazdy  )

BCD D-
04.05.01.22.

04

10
d.3

312,160m2177,80 + 124,36 + 10

312,160RAZEM
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
m2Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego

cementem o Rm=5 MPa grubość warstwy 20 cm po
zagęszczeniu (podbudowa pod wjazdy  ) wykonanie w
dwóch warstwach 10cm+10 cm

BCD D-
04.05.01.23.

03

11
d.3

86,590m286,59

86,590RAZEM
NAWIERZCHNIE4

m2Wykonanie nawierzchni  z kostki brukowej betonowej
behaton kolorowej gr. 6 cm  na podsypce grysowej 2-
5mm gr.5 cm

BCD D-
08.02.02.12.

04

12
d.4

225,570m2177,80 + 124,36 - 86,59 + 10

225,570RAZEM

m2Wykonanie nawierzchni  z kostki brukowej betonowej
behaton kolorowej gr. 8 cm  na podsypce grysowej 2-
5mm  gr.5 cm

BCD D-
08.02.02.11.

02

13
d.4

86,590m286,59

86,590RAZEM
ELEMENTY DRÓG I ULIC5

mUstawienie krawężników betonowych o wymiarach
15x30x100 cm na ławie betonowej z oporem z betonu
C8/10.

BCD D-
08.01.01.11.

01

14
d.5

51,420m18,4 + 8 + 2,32 + 20,08 + 2,62

51,420RAZEM

mUstawienie obrzeży betonowych o wymiarach
6x20x100 cm na ławie betonowej z oporem z gruntu
stabilizowanego cementem Rm= 2,5MPa

BCD D-
08.03.01.11.

02

15
d.5

55,010m19,83 + 9 + 4,64 + 20,94 + 0,6

55,010RAZEM

mkrawężników najazdowych  o wymiarach 15x25x100
cm na ławie betonowej z oporem z betonu C8/10.

BCD D-
08.01.01.13.

01

16
d.5

94,410m27 + 24,47 + 8,66 + 10,23 + 7,56 + 16,49

94,410RAZEM
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE6

szt.Regulacja  pionowa studni telekomunikacyjnych (3 szt)
uwaga należy skalkulować wymianę pokryw studni

BCD D-
03.06.01.21.

01

17
d.6

3,000szt.3

3,000RAZEM
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