
 
 

Przedmiar robót
 

BudowlanaRodzaj robót (branża):

  

ul. boczna od ul. GórnośląskiejInwestycja

Droga 

  

  

GórnośląskaAdres:

 Rybnik 

  

 Kody CPV:

  

Miasto RybnikInwestor:

B. Chrobrego 2 

44-200 Rybnik 

  

 Wykonawca:

  

  

  

  

Andrzej CzogalikSporządził:

 Sprawdził:

04-2018Data opracowania:

  

     

     

     

 Wykonawca Inwestor 

Strona tytułowa przedmiaru
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Przedmiar

Ilość robót
Ilości

składowe
JmOpisKodLp

654321

Roboty Przygotowawcze i Rozbiórkowe1

1,000kpl.Roboty pomiarowe1.1

1,000kpl.1

30,000mCięcie nawierzchni bitumicznej na gł 10 cm1.2

30,000m30

380,000m2Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr 10 cm z wywozem i utylizacją1.3

380,000m2380

50,000m2Rozebranie mechaniczne nawierzchni bitumicznej o gr 10 cm z wywozem i

utylizacją

1.4

50,000m250

200,000m2Rozebranie mechaniczne nawierzchni betonowej o gr 10 cm z wywozem i

utylizacją

1.5

200,000m2200

470,000m2Mechaniczne zebranie warstwy ziemi urodzajnej gr 10 cm wraz z wywozem i

utylizacją

1.6

470,000m2470

880,000m3Roboty ziemne - wykonanie wykopu koparkami z wywozem i utylizacją1.7

880,000m3860 +20

Roboty Budowlane2

1 100,000m2Ułożenie geotkaniny propylenowej2.1

1 100,000m21100

1 100,000m2Ułożenie georusztu trójosiowego2.2

1 100,000m21100

1 100,000m2Ułożenie warstwy kruszywa naturalnego, łamanego [0/31,5] stabilizowanego

mechanicznie gr 30 cm

2.3

1 100,000m21100

900,000m2Ułożenie warstwy gruntu stabilizowanego cementem RM2,5MPa gr 20 cm2.4

900,000m2900

220,000mUłożenie krawężników na ławie betonowej2.5

220,000m220

110,000m3Nasyp - zasypanie przestrzeni za krawężnikiem piaskiem lub pospółką2.6

110,000m3110

800,000m2Ułożenie warstwy kruszywa naturalnego, łamanego [0/31,5] stabilizowanego

mechanicznie gr 20 cm

2.7

800,000m2800

800,000m2Ułożenie warstwy podbudowy z BA gr 7 cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem

podłoża

2.8

800,000m2800

800,000m2Ułożenie warstwy wiążącej z BA gr 6 cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem

podłoża

2.9

800,000m2800

270,000mUłożenie taśmy dylatacyjnej gr min 4 mm na polączeniu z istniejącą

nawierzchnią, krawęznikami studniami.

2.10

270,000m270

800,000m2Ułożenie warstwy ścieralnej z BA gr 5 cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem

podłoża

2.11

800,000m2800

110,000mWykonanie rowków pod obrzeża szer 30 cm gł 20 cm z wywozem i utylizacją

urobku

2.12

110,000m110

210,000mUłozenie obrzeży chodnikowych na ławie betonowej2.13

210,000m210

190,000m2CHODNIK - Ułożenie warstwy kruszywa naturalnego, łamanego [0/31,5]

stabilizowanego mechanicznie gr 12 cm

2.14

190,000m2190

190,000m2CHODNIK - Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej gr 8 cm na podsypce

cem-piask [1:4] gr 5 cm

2.15

190,000m2190

Roboty Wykończeniowe3

220,000m2Humusowanie - ułożwnie warstwy ziemi urodzajnej gr 10 cm wraz z obsianiem

trawą oraz podlewaniem i pielęgnacją do czasu wzejścia trawy

3.1

220,000m2220

1,000kpl.[poz. scalona] Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego3.2

1,000kpl.1
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Ilość robót
Ilości

składowe
JmOpisKodLp

654321

1,000kpl.Inwentaryzacja powykonawcza3.3

1,000kpl.1
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