
mracownia=mrojektowa=jlpTlmli=ppK=z=oKoK

PRZEDMIAR ROBÓT

hlasófikacja=robót=wgK=tspólnego=płownika=wamówień

kAwtA=fktbpTYCgfW
Aaobp=fktbpTYCgfW
fktbpTloW
Aaobp=fktbpTloAW

BoAkŻbW

"Budowa parkingu na działce P7O/P przó ulK kowej w wdzieszowicach"
wdzieszowiceI=rejon=ulK=kowej
dmina=wdzieszowice
ulK=Bolesława=Chrobrego=P4I=4TJPPM=wdzieszowice

arogowa

pmlowĄawfŁ=hAihriACgbW

aATA=lmoACltAkfAW MSKOMNU

tYhlkAtCAW fktbpTloW

ulK=gagiełłó=PVI=4SJMOM=Czarnowąsó

tYhlkAtCAW

Aaobp=tYhlkAtCYW

korma Expert  tersjaW 5.4.4M2.M  kr seryjnyW 292P  rżytkownikW mm jostopol



ppis treści

1ptrona Tótułowa
Oppis treści
Plbmiar
P1 tótóczenie trasó i punktów wósokościowóch
PO wdjęcie warstwó humusu
PP oobotó ziemne - wókonanie wókopów w gruntach nieskalistóch
P4 oozbiórka elementów dróg
4R hrawężniki i obrzeża betonowe
4S honstrukcja jezdni, parkingu i opaski
RT honstrukcja wóspó
RU rmocnienie powierzchniowe
S9 lznakowanie poziome
S1M lznakowanie pionowe
S11 mrace towarzószące
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oozbiórka elementów dróg4
mOjechaniczne=rozebranie=podbudowó=z=kruszówa=

kamiennego=o=grubK=NR=cmI
hko=OJPN=
MUMOJMT

aKM1KMOKM4T
dK4

NTIMMmOYrozbiórka=chodnika=w=miejscu=projektowanego=
parkingu>NTIMM

NTIMMoAwbj
mORęczne=rozebranie=nawierzchni=z=kostki=betonowej=na=

podsópce=cemKpiaskowejI
hko=OJPN=
MUMRJMP=
analogia

aKM1KMOKM4U
dK4

NTIMMmOYrozbiórka=chodnika=w=miejscu=projektowanego=
parkingu>NTIMM

NTIMMoAwbj
mOjechaniczne=rozebranie=podbudowó=z=kruszówa=

kamiennego=o=grubości=PM=cm
J=rozbiórka=nawierzchni=dla=włączenia=kanalizacji=
deszczowejI

hko=OJPN=
MUMOJMT=MUMO

JMU

V
dK4

TIMMmOYrozbiórka=nawierzchni=ulicó=kowej>pozKNM
TIMMoAwbj

mOjechaniczne=rozebranie=nawierzchni=z=mieszanek=
mineralnoJbitumicznóch=o=grubości=U=cm
J=rozbiórka=nawierzchni=dla=włączenia=kanalizacji=
deszczowejI

hko=OJPN=
MUMPJMP=MUMP

JM4

NM
dK4

TIMMmOYrozbiórka=nawierzchni=ulicó=kowej>=NI4M=G=RIMM
TIMMoAwbj

moozebranie=krawężników=betonowóch=NRxPM=cm=na=
podsópce=cemKpiaskowejI

hko=OJPN=
MUNPJMP

aKM1KMOKM4NN
dK4

NOIMMmYrozebranie=obramowania=chodnika=w=miejscu=
projektowanego=parkingu>=NOIMM

NOIMMoAwbj
moozebranie=obrzeżó=UxPM=cm=na=podsópce=piaskowejIhko=OJPN=

MUN4JMO
aKM1KMOKM4NO

dK4
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oobotó ziemne - wókonanie wókopów w gruntach nieskalistóchP
mPtókopó=z=załadunkiem=ręcznóm=i=transportem=na=

odległość=do=N=km=Egrunt=katK=fff)=J=przójęto=NMB=
obietosci=wókopów=ogółemI

hkko=N=MPMNJ
MO

aKMOKM1KM1P
dKP

NVIRMmPNVRIMM=G=MIN
NVIRMoAwbj

mPoobotó=ziemne=wókonówane=koparkami=podsiębiernómi=
o=pojKłyżki=MKSM=mP=w=grKkatK=fffJfs=z=transpKurobku=na=
odlKdo=N=km=samKsamowóładK=J=przójęto=VMB=obietosci=
wókopów=ogółemI

hkko=N=MOMOJ
MU

aKMOKM1KM14
dKP

NTRIRMmPNVRIMM=G=MIV
NTRIRMoAwbj

mPaodatek=za=każdó=rozpK=N=km=transportu=ziemi=
samochodami=samowóładowczómi=po=drogach=o=
nawierzchni=utwardzonejEkatKgrK=fJfs)
hrotność=Z=V

hkko=N=MOMUJ
MO

aKMOKM1KM1R
dKP

NVRIMMmPpozKP=H=pozK4
NVRIMMoAwbj

tlpłata=za=wósópisko=za=grunt=z=wókopówIkalkK=indKaKMOKM1KM1S
dKP

PNOIMMtpozKR=G=NIS
PNOIMMoAwbj

wdjęcie warstwó humusuO
mPwdjęcie=warstwó=humusuK=waładunek=i=transport=

humusu=w=miejsce=wskazane=przez=fnwestoraI=
zagospodarowanie=humusuK

hkko=N=MOMOJ
MU=analogia

aKM1KMOKMOO
dKO

N44IMMmPVSMIMM=G=MINR
N44IMMoAwbj

[opiswdzieszowice - parkingwdzieszowice - parkingz
lbmiar

oazemmoszczKjKmKlpis i tóliczeniamodstawaspecK techipK

tótóczenie trasó i punktów wósokościowóchN
kmoobotó=pomiarowe=przó=liniowóch=robotach=ziemnóch=J=

trasa=drogi=w=terenie=równinnóm
hko=OJMN=
MNNVJMP

aKM1KM1KM1N
dKN

MIMTkmTM=L=NMMM
MIMToAwbj



honstrukcja jezdni, parkingu i opaski6
mOjechaniczne=profilowanie=i=zagęszenie=podłoża=pod=

warstwó=konstrukcujne=nawierzchni=w=grKkatKfJfsI
hko=OJPN=
MNMPJM4

aKM4KM1KM1OP
dKS

SVMIMMmOYdrogaI=miejsca=postojoweI=opaskaI=chodnik>=PVMIMM=
H=OMMIMM=H=NMMIMM

SVMIMMoAwbj
mOmodbudowa=z=mieszanki=niezwiązanej=M=J=PNIR=mm=J=

grubKpo=zagęszczK=NR=cmI
hko=OJPN=
MNN4JMT

aKM4KM4KMOO4
dKS

NMMIMMmOYopaskaI=chodnik>=NMMIMM
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hrawężniki i obrzeża betonoweR
mPŁawa=betonowa=z=oporem=pod=krawężniki=i=obrzeża=J=

beton=CNOLNR=EBJNR)
hko=OJPN=
M4MOJM4

aKMUKM1KM1NU
dKR

NVINUmPYkrawężniki>EpozKNV=H=pozKOM)=G=EMIPU=G=MINU=H=MINP=
G=MINR)

PIMOmPYobrzeża>pozKOO=G=EMION=G=MINP=H=MINP=G=MINM)
OOIOMoAwbj

mhrawężniki=betonowe=wóstające=o=wómK=OMxPM=cm=na=
podsópce=cemKpiaskowej

hko=OJPN=
M4MPJM4

aKMUKM1KM1NV
dKR

N4TIMMmN4TIMM
N4TIMMoAwbj

mhrawężniki=betonowe=najazdowe=o=wómK=OMxOO=cm=na=
podsópce=cemKpiaskowej

hko=OJPN=
M4MPJM4

aKMUKM1KM1OM
dKR

TNINRmTNINR
TNINRoAwbj

mwalanie=szwu=dólatacójnego=o=szerKdo=O=cm=masą =
asfaltową
J=uszczelnienie=stóku=nawierzchni=ulicó=kowej=z=
krawężnikiem=parkinguI

hko=OJPP=
MTMNJMU

ON
dKR

NOIRMmNOIRM
NOIRMoAwbj

mlbrzeża=betonowe=o=wómK=PMxU=cm=na=podsópce=
cemKpiaskowej=z=wópKspoin=zaprawą=cemK

hko=OJPN=
M4MTJMR

aKMUKMPKM1OO
dKR

TRIMMmTRIMM
TRIMMoAwbj

[opiswdzieszowice - parkingwdzieszowice - parkingz
lbmiar

oazemmoszczKjKmKlpis i tóliczeniamodstawaspecK techipK
NOIMMmYrozebranie=obramowania=chodnika=w=miejscu=

projektowanego=parkingu>=NOIMM
NOIMMoAwbj

mPoozebranie=ław=pod=krawężniki=z=betonuhko=OJPN=
MUNOJMP

aKM1KMOKM4NP
dK4

MI4OmPpozKNN=G=MIMO=H=pozKNO=G=MIMNR
MI4OoAwbj

moobotó=remontowe=J=cięcie=piłą=nawierzchni=
bitumicznóch=na=głK=SJNM=cm

hko=ATJMP=
MNMNJMO

aKM1KMOKM4N4
dK4

O4IUMmNOIMM=H=ERIMM=G=O=H=NI4M=G=O)
O4IUMoAwbj

mPwaładunek=materiałów=z=rozbiórki=i=transport=na=
odległość=N=kmI

hkko=N=MOMOJ
MU=analogia

aKM1KMOKM4NR
dK4

OIVPmPpozKT=G=MINR=G=NINR
NIMOmPpozKU=G=MIMS
MIUNmPpozKNN=G=MIP=G=MINR=G=NIRM
MI4PmPpozKNO=G=MIP=G=MIMU=G=NIRM
MISPmPpozKNP=G=NIRM
TIMMmPpozKNM
NIONmPpozKV=G=MINR=G=NINR

N4IMPoAwbj
mPaodatek=za=każdó=rozpK=N=km=transportuI

hrotność=Z=4
hkko=N=MOMUJ

MO
aKM1KMOKM4NS

dK4
N4IMPmPpozKNR

N4IMPoAwbj
tlpłata=za=wósópisko=za=materiał=z=rozbiórkiIkalkK=indKaKM1KMOKM4NT

dK4
OUIMStpozKNR=G=OIMM

OUIMSoAwbj



rmocnienie powierzchnioweU
mOeumusowanie=z=obsianiem=przó=grubości=warstwó=

humusu=R=cmK
hkko=N=MRMTJ

MN
aKMSKM1KM1PS

dKU
NRMIMMmONRMIMM

NRMIMMoAwbj
mOeumusowanie=z=obsianiemIdodatek=za=każdó=dalszó=N=

cm=humusuK
hrotność=Z=R

hkko=N=MRMTJ
MO

aKMSKM1KM1PT
dKU

NRMIMMmOpozKPS
NRMIMMoAwbj
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honstrukcja wóspó7
mOjechaniczne=profilowanie=i=zagęszenie=podłoża=pod=

warstwó=konstrukcujne=nawierzchni=w=grKkatKfJfsI
hko=OJPN=
MNMPJM4

aKM4KM1KM1PN
dKT

NNOIMMmOYwóspa>=NNOIMM
NNOIMMoAwbj

mOUłożenie=geowłókninó=separacójnejIkalkK=własnaaKMOKMPKMOPO
dKT

NNOIMMmOYwóspa>=NNOIMM
NNOIMMoAwbj

mOmodbudowa=z=mieszanki=niezwiązanej=M=J=PNIR=mm=J=
grubKpo=zagęszczK=NR=cmI

hko=OJPN=
MNN4JMT

aKM4KM4KMOPP
dKT

NNOIMMmOYwóspa>=pozKPN
NNOIMMoAwbj

mOmodsópka=wórównawcza=cementowoJpiaskowa=J=
grubośc=po=zagęszczeniu=P=cmI

kalkK=
indówidualna

aKM4KM4KMOP4
dKT

NNOIMMmOYwóspa>=pozKPN
NNOIMMoAwbj

mOkawierzchnia=z=płót=betonowóch=ażurowóch=zbrojonóch=
4MxSMcm=grK=Ucm

hko=OJNN=
M4NNJMN=
analogia

aKMSKM1KM1PR
dKT

NNOIMMmOYwóspa>=pozKPN
NNOIMMoAwbj

[opiswdzieszowice - parkingwdzieszowice - parkingz
lbmiar

oazemmoszczKjKmKlpis i tóliczeniamodstawaspecK techipK
NMMIMMoAwbj

mOmodbudowa=z=mieszanki=niezwiązanej=M=J=PNIR=mm=J=
grubKpo=zagęszczK=OM=cmI

hko=OJPN=
MNN4JMT

aKM4KM4KMOOR
dKS

RVMIMMmOYdrogaI=miejsca=postojowe>=PVMIMM=H=OMMIMM
RVMIMMoAwbj

mOmodbudowa=pomocnicza=z=mieszanki=związanej=
cementem=klasó=C=RLS=J=grubKwarstwó=po=zagęszczeniu=
NR=cm

hko=OJPN=
MNMVJMP=
analogia

aKM4KMRKM1OS
dKS

RVMIMMmOYdrogaI=miejsca=postojowe>=PVMIMM=H=OMMIMM
RVMIMMoAwbj

mOtarstwa=mrozoochronna=z=pospółki=J==grubKpo=
zagęszczK=ON=cm

hko=OJPN=
MNN4JMP

aKM4KMOKM1OT
dKS

NMMIMMmOYopaskaI=chodnik>=NMMIMM
NMMIMMoAwbj

mOkawierzchnie=z=kostki=brukowej=betonowej=grubK=U=cm=
na=podsópce=cementowoJpiaskowej=J=kostka=czerwona
J=nawierzchnia=miejsc=postojowóch=z=kostki=brukowej=
koloru=czerwonego=z=wókonaniem=pasów=
wódzielającóch=miejsca=postojowe=w=innóm=kolorze=Ew=
uzgodnieniu=z=inwestorem)I

hko=OJPN=
MRNNJMP

aKMUKMOKMOOU
dKS

OMMIMMmOYmiejsca=postojowe>=OMMIMM
OMMIMMoAwbj

mOkawierzchnie=z=kostki=brukowej=betonowej=o=grubości=S=
cm=na=podsópce=cementowoJpiaskowej=J=kostka=
czerwona

hko=OJPN=
MRNNJMO

aKMUKMOKMOOV
dKS

NMMIMMmOYopaskaI=chodnik>=NMMIMM
NMMIMMoAwbj

mOkawierzchnie=z=kostki=brukowej=betonowej=grubK=U=cm=
na=podsópce=cementowoJpiaskowej=J=kostka=szaraI

hko=OJPN=
MRNNJMP

aKMUKMOKMOPM
dKS

PVMIMMmOYdroga>=PVMIMM
PVMIMMoAwbj



mrace towarzósząceNN
rócza
łt

tókonanieI=utrzómanie=i=demontaż=tómczasowej=
organizacji=ruchu=na=czas=trwania=robót=wraz=z=kosztem=
opracowania=i=zatwierdzenia=projektu=tómczasowej=
organizacji=ruchuI

kalkK=własnaa-
jKMMKMMKMM

4N
dKNN

NIMMrócza
łt

N

NIMMoAwbj
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lznakowanie pionoweNM
sztKmionowe=znaki=drogowe=J=słupki=z=rur=stalowóchhkko=S=MTMOJ

MN
aKMTKMOKM1PV

dKNM
NIMMsztKN

NIMMoAwbj
sztKmionowe=znaki=drogowe=J=znaki=zakazuI=nakazuI=

ostrzegawcze=i=informacójne=o=powK=do=MKP=mO=J=folia=
odblaskowa=f=genK

hkko=S=MTMOJ
M4

aKMTKMOKM14M
dKNM

NIMMsztKYa=J=NUa>N
OIMMsztKYa=J=NU>=O
NIMMsztKYa=J=4S>=N
NIMMsztKYa=J=4T>=N
NIMMsztKYT=J=OV>=N

SIMMoAwbj

[opiswdzieszowice - parkingwdzieszowice - parkingz
lbmiar

oazemmoszczKjKmKlpis i tóliczeniamodstawaspecK techipK
lznakowanie poziome9

mOlznakowanie=poziome=nawierzchni=bitumicznóch=J=na=
zimnoI=za=pomocą=mas=chemoutwardzalnóch=
grubowarstwowe=wókonówane=mechanicznie
J=wókonanie=oznakowania=poziomegoI

hko=ATJM4=
MOM4JMN
analogia

aKMTKM1KM1PU
dKV

NIROmOYm=J=O4>MITS=G=O
NIROoAwbj


