
PRZEDMIAR Przebudowa wewnętrznej drogi gminnej Stare Lubiejewo ul. Wschodnia - zakres do wniosku

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Przebudowa wewnętrznej drogi gminnej Stare Lubiejewo ul. Wschodnia - zakres do wniosku

1 45100000-8 Roboty przygotowawcze
1

d.1
D 01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie

równinnym - pozycja obejmuje wykonanie robót pomiarowych oraz inwentary-
zację powykonawczą.

m

 
190,0 m 190,00

RAZEM 190,00
2

d.1 kalk. własna
Regulacja pionowa dla urządzeń podziemnych przy objętości betonu w jed-
nym miejscu 0,2-0,3 m3

szt

2,0+4,0 szt 6,00
RAZEM 6,00

2 45233220-7 Jezdnia;
3

d.2
D 02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3

w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 3 km sam.samowyład. - korytowanie
pod konstrukcje poszerzeń

m3

729,0*0,45 m3 328,05
RAZEM 328,05

4
d.2

D 04.05.01 Wykonanie ulepszonego podłoża z kruszywa naturalnego stabilizowanego ce-
mentem do klasy C 1,5/2. Pozycja obejmuje zakup, dowóz i wbudowanie go-
towej mieszanki bądź stabilizację na miejscu po wcześniejszym przygotowa-
niu podłoża z kruszywa naturalnego. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15
cm

m2

190,0*3,7+26,0<poszerzenie na łukach przy ul. Ostrowskiej> m2 729,00
RAZEM 729,00

5
d.2

D 04.01.01 Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane w gruncie kat. II-IV pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni i poboczy

m2

596,0+172,5 m2 768,50
RAZEM 768,50

6
d.2

D-08.01.01 Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm bez ław na podsypce
cementowo-piaskowej

m

Krawężniki betonowe 15x22 cm przy jezdni
19,0+10,0+18,0+180,0*2+3,0 m 410,00

RAZEM 410,00
7

d.2
D-08.01.01 Ława z oporem pod krawężniki, oporniki i obrzeża - beton C 12/15. m3

410,0*0,065 m3 26,65
RAZEM 26,65

8
d.2

D 04.04.02 Podbudowa zasadnicza jezdni, z mieszanki kruszyw łamanych fr. 0/31,5 mm,
gr. warstwy 20 cm po zagęszczeniu

m2

190,0*3,0+26,0<poszerzenie na łukach przy ul. Ostrowskiej> m2 596,00
RAZEM 596,00

9
d.2

D - 05.03.23a Nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej (kolor) grubości 8 cm  na
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4 cm, z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

190,0*3,0+26,0<poszerzenie na łukach przy ul. Ostrowskiej> m2 596,00
RAZEM 596,00

10
d.2

D 06.03.01 Pobocza z kruszywa łamanego fr. 8/16 mm - warstwa o gr. 15 cm po zagęsz-
czeniu

m2

(10,0+18,0+180,0*2-43,0<pobocza w ciągu zjazdów>)*0,5 m2 172,50
RAZEM 172,50

11
d.2

D 06.03.01 Plantowanie (obrobienie na czysto) terenu przyległego m2

95,0*1,0*2 m2 190,00
RAZEM 190,00

3 45233250-6 Zjazdy 
12

d.3
D 02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3

w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 3 km sam.samowyład. - korytowanie
pod konstrukcje zjazdów i placu manewrowego

m3

(110,5+(59,0-43,5)*0,3)*0,30 m3 34,55
RAZEM 34,55

13
d.3

D 04.01.01 Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane w gruncie kat. II-IV pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni zjazdów i placu manewrowego

m2

110,5 m2 110,50
RAZEM 110,50

14
d.3

D-08.01.01 Ława z oporem pod krawężniki, oporniki i obrzeża - beton C 12/15. m3

59,0*0,065 m3 3,84
RAZEM 3,84

15
d.3

D-08.01.01 Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x20 cm bez ław na podsypce ce-
mentowo-piaskowej

m

Oporniki betonowe 12x20 cm na zjazdach
59,0 m 59,00

RAZEM 59,00
16

d.3
D 04.04.02 Podbudowa zasadnicza nawierzchni zjazdów, z mieszanki kruszyw łamanych

fr. 0/31,5 mm, gr. warstwy 20 cm po zagęszczeniu
m2

110,5 m2 110,50
RAZEM 110,50

17
d.3

D - 05.03.23a Nawierzchnia zjazdów kostki brukowej betonowej (kolor) grubości 8 cm  na
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4 cm, z wypełnieniem spoin piaskiem

m2
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110,5 m2 110,50

RAZEM 110,50
4 45233290-8 Oznakowanie i elementy bezpieczeństwa ruchu

18
d.4

D 07.02.01 Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych ocynkowanych śr. 60 mm szt.

3,0 szt. 3,00
RAZEM 3,00

19
d.4

D 07.02.01 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne
o pow. ponad 0.3 m2

szt.

A-7
1 szt. 1,00
A-30
1 szt. 1,00
D-46
1 szt. 1,00
D-47
1 szt. 1,00

RAZEM 4,00
20

d.4
D 07.02.01 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne

o pow. poniżej 0.3 m2 (tabliczki)
szt.

T-0
1 szt. 1,00

RAZEM 1,00
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