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Podstawa opracowania 

Kod pozycji CPV

Nr specyfikacji technicz.

SST

Opis pozycji przedmiarowej Jed.  Obmiar 

Roboty pomiarowe przy  tyczeniu  dróg -tyczenie chodnika  po dokonaniu robót rozbiórkowych 

Powierzchnia  odcinka  F=1500,oo m
2

Roboty pomiarowe przy  tyczeniu  dróg opracowanie operatu kolaudacyjnego , mapy , złożenie jej w ośrodku . 

W razie konieczności  okazanie granic sąsiadom 

Powierzchnia  odcinka  F=1500,oo m
2

Przełożenie nawierzchni jezdni z kostki betonowej  o gr 6-8 cm na podsypce cem-piaskowej - dowiązanie się do 

nowego układu po niwelacji placu 

F=7,00*2,18+10,50*2,18+14,50*2,18 =69,76 m
2 

Rozebranie istniejącego opornika betonowego - obrzeża z wywozem na odległośc do 15 km

F=25,50*2+2,18+15,00+15,00+2,18+2,18=87,54m

5
Opis techniczny

Przedmiar robót 

Rozebranie istniejącej  podbudowy w pod chodnikiem z  wykorzystaniem materiału  w miejscu regulacji chodnika 

.Pozostała część do wywozu na odległośc do 15 km m
2     15,70    

Remont wpustu deszczowego fi 500 mm  - komplet . W ramach  elementu robot należy wykoanć  roboty ziemne 

, wymienić kregi h=1,50m wymienic na nowe elementy żeliwa i pierścień odciążającywraz z  oczyszczeniem 

przykanalikow . Materiał ,żeliwo  z rozbiórki - wlasność inwestora

W ramach robót należy uwzględnić  wywóz materiału na odległośc do 15 km i jego utylizację 

n=4szt,

Remont - wymiana istniejących przykanalików fi 150 mm .W ramach  elementu robot należy wykoanć  roboty 

ziemne , wydobyć i wymienić istnijące przykanaliki wraz z wprowadzeniem ich do studni ,Material pochodzacy z 

rozbiórki do wywozu na odległośc do 15 km 

l=6,87+2,00+27,50+33,25=69,62 m

Remont - wymiana istniejącej studni fi 1250  o głebokości h= 2,00m W ramach  elementu robot należy wykoanć  
roboty ziemne ,  wydobyć istniejącą studnię betonowa , wykonac właczenie przykanalika Material pochodzacy z 

rozbiórki do wywozu na odległośc do 15 km 

n=1,szt 

Regulacja istniejącej infrastruktury technicznej (zawory wody) 

zawory wodociągowe wraz z uzupełnieniem żeliw i wyminą spękanych n=1

Demontaż i ponowny montaż słupka i istniejącego znaku - oznakowania pionowego fi-50 mm. Istniejący  słupek 

do ponownego  zamontowania

n=2 szt

Rozebranie istniejącej podbudowy tłuczniowej z powierzchni placu i drogi dojazdowej do budynku. Materiał do 

wykorzystania ponownego.Pozostała częśc do wywiezienia na odległośc do 15 km wraz z utylizacją 

F=630,62+137,90=768,52m
2 

Oczyszczenie istniejącego kanalu kanalizacji deszczowej pod ulica Wierzbową wraz z wywozem namułu na 

odległośc do 15 km 

 l=22,00+23,50=55,50m

Oczyszczenie istniejącej studni na  kanale , w rejonie ulicy Wierzbowej wraz z wywozem namułu na odległośc 

do 15 km 

n=1 szt 

Koryto  -zdjęcie  warstwy o gr do 15 cm istniejącego materiału  kamiennego .Materiał do ponownego 

wykorzystania w ilości do 50% .Pozostały materiał do wywozu na odl. do 15 km .W cenie  wywozu materiału , 

należy uwzględnić koszt utylizacji i skladowania wra z ponownym zaladunkiem w przypadku jego  pozostawienia 

F=630,62+137,90=768,52m2 

Koryto  na średnia głebokośc do 20 cm  - po zdjęciu   warstwy o gr do 15 cm istniejącego materiału  kamiennego 

.Materiał do wywozu na odl. do 15 km .W cenie  wywozu materiału , należy uwzględnić koszt utylizacji .

F=630,62+137,90=768,52m2 

Wykonanie warstwy mrozoochronnej o  grubośći warstwy po zagęszczeniu 12 cm pod  placem i drogami  

F=630,62+137,90=768,52m
2  

Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - grubość warstwy po zagęszczeniu 25m 

Wykonanie podbudowy tłuczniowej z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm   

F=(630,62+137,90 = 768,52m
2 

Zminusowani ze względu na ścieki , ławy pod krawęzniki  ,

F=-0,15*(14,75+27,35+23,48+2,02+11,50+6,55)

Zminusować  ławy pod krawężniki 

F=-0,05*(159,10+79,15-4,75-27,35-23,48-2,02-11,50-6,55) 

Nawierzchnia z kostki betonowej  brukowejo gr 8 cm - Plac  przed  budynkiem  przy ulicu Wierzbowej Kostka 

szara behaton z wypełnieniem szczelin pisakiem drobnym

Kostka w kolorze grafit ( czerwień ) w miejscu linii segregacyjnych  miejsc postojowych  ( do 5 % powierzchni  

placu) 

Wykonanie podbudowy tłuczniowej z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm   

F=(630,62+137,90 = 768,52m2 

Zminusowani ze względu na ścieki , ławy pod krawęzniki  ,

F=-0,15*(14,75+27,35+23,48+2,02+11,50+6,55)

Zminusować  ławy pod krawężniki 

F=-0,05*(159,10+79,15-4,75-27,35-23,48-2,02-11,50-6,55) 

D-05.03.23   NAWIERZCHNIE          Kod CPV-45233000-9

18
Opis techniczny

Przedmiar robót m
2   747,54    

D-04.04.02   PODBUDOWY        Kod CPV-45233000-9

17
Opis techniczny

Przedmiar robót m
2   747,54    

D-04.02.02   PODBUDOWY         Kod CPV-45233000-9

16
Opis techniczny

Przedmiar robót m
2   768,52    

15
Opis techniczny

Przedmiar robót m
2   768,52    

D-04.01.01   PODBUDOWY     Kod CPV-45233000-9

14
Opis techniczny

Przedmiar robót m
2   768,52    

13
Opis techniczny

Przedmiar robót 
szt       1,00    

12
Opis techniczny

Przedmiar robót 
m     55,50    

11
Opis techniczny

Przedmiar robót m
2   768,52    

10
Opis techniczny

Przedmiar robót 
szt       2,00    

9
Opis techniczny

Przedmiar robót 
szt       1,00    

8
Opis techniczny

Przedmiar robót 
szt       1,00    

7
Opis techniczny

Przedmiar robót 
m     69,62    

6
Opis techniczny

Przedmiar robót 
szt       4,00    

4
Opis techniczny

Przedmiar robót 
m     87,54    

D-01.02.04   ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE         Kod CPV-45100000-8

3
Opis techniczny

Przedmiar robót m
2     69,76    

2
Opis techniczny

Przedmiar robót 
rycz     1,000    

PRZEDMIAR  ROBÓT 

 KĄTY WROCŁAWSKIE   SMOLEC - zagospodarowanie placu przy ul.Wierzbowej 

D-01.01.01   ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE         Kod CPV-45100000-8

1
Opis techniczny

Przedmiar robót 
ha     0,150    



Opis techniczny Oznakowanie  pionowe  ● ●

a Opracowanie projektu organizacji ruchu zastepczego  kpl.       1,00    

b Wyniesienie w teren , utrzymanie  organizacji ruchu  tymczasowego na czas wykonywania prac  kpl.       1,00    

Krawężniki betonowe 15*30*100 cm  na ławie betonowej  z betonu C12/15 W cenie jednostkowej należy 

uwzględnic układanie jkrawęznika na łukch mniejszych niż 5,00 m

L=159,10+79,15 -21,55+5+5,90+1,5+1,75=230,85 m

Krawężniki betonowe  na ławie  betonowej  z betonu C12/15 w  nowe  wraz z wypełnieniem przestrzeni - jezdnia 

- opornik masą zalewowaw ilości 5kg/mb.Światło krawęznika 8-10 cm - z  dostosowaniem do istniejącego układu 

komunikacyjnego .Światło na wjazdach +2,5 cm 

L=15,90+5,65=21,55m 

Obrzeza betonowe 8*30*100 z wykonaniem ław betonowych z betonu C12/15

L=10,15*2+7,95*2+2,18+2,18=40,56 m 

Ułożenie  ścieku   z elementow prefabrykowanych betonowych z wypełniem przestzreni  zaprawą cementową 

na sucho i układanych na ławie z betonu C12/14

L=27,50+15,00+ 23,50+22,70+5,90+1,75+1,5=97,85 m

Rozplantowanie ziemi  i  wykonanie trawnikow siewem dywanowym 

Przygotowabnie  terenu ( prace ogrotechniczne) .Rozplantowanie ziemi zmagazynowanej i  wykonanie trawnikow 

siewem dywanowym , trawniki  za krawęznikami  oraz wyspie centralnej 

Rozłożenie wraz z dowiezieniem , zakupem ziemi   urodzajnej  V=196,00*0,15 =  29,40 m
3

F=20,18+27,10 +33,72+19,00+80,00*1,2 =  196,00 m
2 

Wykoannie trawników siewem dywanowym ( w cenie pielęgnacja) 196,00

D-09.00.00   ZIELEŃ  DROGOWA   Kod CPV-45233000-9

24 Opis techniczny m
2 196,00

23
Opis techniczny

Przedmiar robót 
 m 97,85

D-08.03.01  ELEMENTY  ULIC     Kod CPV-45233000-9

22 Opis techniczny  m     40,56    

21
Opis techniczny

Przedmiar robót 
 m     21,55    

D-07.01.00  OZNAKOWANIE DRÓG I URZADZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU       Kod CPV-45233280-5

19

D-08.01.01  ELEMENTY  ULIC         Kod CPV-45233000-9

20
Opis techniczny

Przedmiar robót 
 m   230,85    


