
Przedmiar 
 
 
 

  Nazwa robót: 
      Drogowe 

 
 

  Lokalizacja robót: 
      Pęcław działka nr. 32/5 droga i parking osiedlowy. 
       

 
 

  Nazwa i kod robót wg 
  Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 
      Remont drogi osiedlowej z przebudową parkingu i odwodnieniem 
      na działce nr.32/5 w Pęcławiu. 

 
 

  Zamawiający: 
      Gmina Pęcław 
       

 
 

  Nazwa jednostki 
  opracowującej kosztorys: 
       
      Longin Nowicki 



1 
Pęcław działka nr. 32/5 droga i parking osiedlowy.  

Lp. Podstawa wyceny Nazwa i opis Ilo ść jm 

Przebudowa parkingu,remont chodnika. 

  1\ 1 01.02.04.41 Rozebranie krawęŜników betonowych 15x30  wraz z ławą 
betonową z odwiezieniem materiału z rozbiórki na 
odległość 5km.  

420,000 m      

  2\ 1 01.02.04.13 Rozebranie nawierzchni chodnika z betonu , grubość 
nawierzchni betonowej 12cm. Odwiezienie materiału z 
rozbiórki na odległość 5km.  

80,000 m2     

  3\ 1 01.02.04.44 Rozebranie obrzeŜy betonowych. Odwiezienie materiału z 
rozbiórki na odległóść 5km.  

80,000 m      

  4\ 1 08.01.01.11 Ustawienie krawęŜników betonowych o wymiarach 15x30 
cm na ławie betonowej B-15 z oporem.  

420,000 m      

  5\ 1 08.03.01.12 Ustawienie obrzeŜy betonowych o wymiarach 30x8 cm 
Ława Ŝwirowa.  

80,000 m      

  6\ 1 04.01.01.15 Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i 
zagęszczeniem podłoŜa w gr. kat I-VI, głębok. koryta  45 
cm z odwiezieniem ziemi na odległość 1km.  

70,000 m2     

  7\ 1 04.02.01.11 Wykonanie w-wy odsączającej z pospółki, gr. w-wy do 10 
cm na poszeŜonym parkingu i chodniku.  

150,000 m2     

  8\ 1 04.04.02.11 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, w-wa dolna, 
gr. w-wy  15 cm   

70,000 m2     

  9\ 1 04.04.02.21 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, w-wa górna, 
gr. w-wy do 8 cm   

70,000 m2     

 10\ 1 03.02.01.41 Wykonanie kompletnej studzienki ściekowej w istniejącej 
nawierzchni betonowej.   

1,000 szt    

 11\ 1 03.02.01.33 Wykonanie studni chłonnej o średnicy 1,5 m. Głębokość 
studni 3,0m.   

1,000 szt    

 12\ 1 03.02.01.23 Wykonanie przykanalików z rur PVC o średnicy 20 cm   5,000 m      
 13\ 1 08.02.02.11 Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej 

betonowej gr. 8cm "Holland" układanej na podsypce 
cementowo-piaskowej. Kostka szara.  

80,000 m2     

Roboty nawierzchniowe 

 14\ 2 04.08.01.11 Wyrównanie podbudowy betonem asfaltowym 0/16. 
Wyrównanie ubytków podbudowy betonowej, oraz wyr. 
podbudowy tłuczniowej na poszeŜonym parkingu. 

20,000 Mg     

 15\ 2 05.03.05.13 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 
0/16 warstwa wiąŜąca, wzmacniająca gr. w-wy 4 cm  

851,000 m2     

 16\ 2 05.03.05.25 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 
0/12,8 warstwa ścieralna, gr. w-wy 4 cm  

851,000 m2     

 


