
            Przywidz, 20.02.2014 r. 

 

 

 

REMONT UL. JESIONOWEJ W PRZYWIDZU 
 

 

PRZEDMIAR  ROBÓT 
(parking, droga, chodnik) 

 

 

Lp. Opis i wyliczenia j.m. Ilość 

1 Rozbiórka istniejącej nawierzchni z płyt drogowych wraz z wywozem 

na odległość do 1 km 

m² 280 

2 Rozbiórka krawężników betonowych wraz z wywozem na odległość 

do 1 km 

mb. 45 

3 Korytowanie podłoża o głębokości do 30 cm wraz z wywozem urobku 

na odległość do 1 km 

m² 60 

4 Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 

nawierzchni 

m² 326 

5 Kanalizacja deszczowa z rur PVC Ø 160 mm mb. 18 

6 Wpust deszczowy uliczny wraz z osadnikiem z rur betonowych          

DN 500 mm, h – 1000 mm 

kpl. 2 

7 Włączenie kanalizacji deszczowej z rur PVC Ø 160 mm do istn. 

betonowej studni kanalizacji deszczowej 

kpl. 1 

8 Regulacja wysokościowa istn. studni kanalizacji deszczowej szt. 1 

9 Regulacja wysokościowa istn. wpustu deszczowego ulicznego szt. 1 

10 Krawężnik betonowy o wym. 100/30/15 na ławie betonowej z oporem mb. 85 

11 Obrzeże chodnikowe o wym. 100/30/8 na podsypce piaskowo - 

cementowej 

mb. 35 

12 Podbudowa z kruszywa naturalnego gr. po zagęszczeniu 15 cm 

(chodnik) 

m² 42 

13 Podbudowa z kruszywa naturalnego gr. po zagęszczeniu 10 cm na 

podłożu z geowłókniny (parking + droga) 

m² 284 

14 Podbudowa z kruszywa łamanego 5/31,5 mm gr. po zagęszczeniu 20 

cm (parking + droga) 

m² 284 

15 Nawierzchnia z kostki betonowej grubości 6 cm na podsypce 

cementowo – piaskowej śr. grubości  4 cm (chodnik) 

m² 42 

16 Nawierzchnia z kostki betonowej grubości 8 cm na podsypce 

cementowo – piaskowej śr. grubości  4 cm (parking + droga) 

m² 284 

17 Porządkowanie terenu budowy po wykonanych robotach kpl. 1 

 



PRZEDMIAR  ROBÓT 
(droga na odcinku budynek nr 1 - 4) 

 

 

Lp. Opis i wyliczenia j.m. Ilość 

1 Rozbiórka istn. nawierzchni z płyt drogowych typu YOMB o wym. 

100 x 75 x 12,5 (składowanie na placu budowy) 

m² 321 

2 Rozbiórka istn. nawierzchni betonowej wjazdów na parkingi wraz            

z wywozem na odległość do 1 km 

m² 10 

3 Rozbiórka krawężników betonowych wraz z wywozem na odległość 

do 1 km 

mb. 174 

4 Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 

nawierzchni 

m² 321 

5 Regulacja wysokościowa istn. studni kanalizacji deszczowej szt. 1 

6 Regulacja wysokościowa istn. wpustu deszczowego ulicznego szt. 1 

7 Regulacja wysokościowa istn. zaworu na sieci wodociągowej szt. 1 

8 Podbudowa z kruszywa łamanego 5/31,5 mm gr. po zagęszczeniu 25 

cm  

m² 321 

9 Ułożenie nawierzchni z płyt drogowych typu YOMB o wym. 100 x 75 

x 12,5 (materiał pozyskany z poz. nr 1) wraz z zamuleniem piaskiem 

m² 321 

10 Nawierzchnia z kostki betonowej grubości 8 cm na podsypce 

cementowo – piaskowej śr. grubości  4 cm  

m² 10 

11 Porządkowanie terenu budowy po wykonanych robotach kpl. 1 

 

Sporz. D. Czaiński 


