
Przedmiar robót

Lp. Nr spec. techn. Opis Jedn.obm. Ilość

1 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH

1 d.1 D-01.01.01 ryczałt 1,00

Razem dział: ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH
2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

2 d.2 D-01.02.04 m2 818,00

3 d.2 D-01.02.04 m2 92,50

4 d.2 D-01.02.04 m3 145,68

Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
3 ROBOTY ZIEMNE

5 d.3 D-04.01.01 m2 120,00

6 d.3 D-04.01.01 m2 1030,50

7 d.3 D-04.01.01 m3 19,20

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - 
trasa dróg i przyłączy w terenie równinnym

Mechaniczne rozebranie nawierzchni ścieżek z 
mieszanek mineralno-bitumicznych gr. 6cm wraz z 
podbudową gr. 10cm i krawężnikami

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z elementów 
betonowych o gr. 6 cm wraz z podbudową gr. 10cm i 
obrzeżami

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 
samowyładowczymi na odległość ... km (odległość 
określa Wykonawca) wraz z kosztami składowania

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 
do 16cm za pomocą spycharek, złożenie obok wykopu 
do późniejszego rozplantowania

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości 
ścieżek na pozostałą głębok. 20cm - teren pod ścieżki 

Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych 
kat. I-III uprzednio odspojonych na odl. do 10m - 
rozplantowanie ziemi uzyskanej ze zdjęcia humusu



8 d.3 D-04.01.01 m3 206,10

Razem dział: ROBOTY ZIEMNE
4 PODBUDOWA

9 d.4 D-04.02.01 m2 1030,50

D-04.04.02 m2 1030,50

Razem dział: PODBUDOWA
5 NAWIERZCHNIA

D-05.03.23A m2 1030,50

Razem dział: NAWIERZCHNIA
6 OBRZEŻA

D-08.03.01 m 886,00

Razem dział: OBRZEŻA

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o 
poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio 
zmagazynowanej w hałdach z
transportem urobku na odległość ... km  (odległość 
określa Wykonawca) wraz z kosztami składowania

Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane
mechanicznie o gr. 10 cm

10 
d.4

Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego 
bazaltowego 0/31,5  gr. 15cm

11 
d.5

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr.8cm 
układana mechanicznie na podsypce z miału 
kamiennego 0/4mm gr.3 cm

12 
d.6

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na ławie 
betonowej C16/20 i podsypce cementowo-piaskowej, 
spoiny wypełnione zaprawą cementową


