
PRZEDMIAR 

A 
Nazwa 

zadania: 
Przebudowa drogi gminnej nr 460702W ul. Zielonej w Żurominie na odcinku ok. 120 m w zakresie budowy 

chodnika. 

Poz. Podstawa 

BR+E3:E43ANŻA DROGOWA 

J.m. Ilość 

Element scalony - rodzaj robót, szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości 

1 2 3 4 5 

0 
D-

M.00.00.00 
WYMAGANIA OGÓLNE 

    

0.1 
D-

M.00.00.00 
Wymagania ogólne CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane 

    

0.1.1 
D-

M.00.00.00 

Koszt dostosowania się do wymagań Warunków Kontraktu, Wymagań Ogólnych zawartych 
w Specyfikacji Technicznej, Organizacja ruchu na czas budowy kpl. 1,00  

1 D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE     

1.1 D.01.01.01 a 

Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz sporządzenie inwentaryzacji 
powykonawczej drogi CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, 
fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg 

    

1.1.1 D.01.01.01a Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym km 0,12  

1.2 D.01.02.04 
Rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń i przepustów CPV: 45111000-8 - Roboty w zakresie 
burzenia, roboty ziemne 

    

1.2.1 D.01.02.04 Rozbiórka - Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej, gr. 8cm m2 4,50  

1.2.2 D.01.02.04 
Rozbiórka - Krawężniki betonowe wraz z lawami betonowymi na podsypce piaskowej m 26,00  

1.2.3 D.01.02.04 
Rozbiórka - Obrzeża betonowe wraz z lawami betonowymi na podsypce piaskowej m 6,50  

1.3 D.01.03.04 

Budowa kanału technologicznego CPV: 45232300-5 - Roboty budowlane i pomocnicze w 
zakresie linii telefonicznych i ciągów komunikacyjnych     

1.3.1 D.01.03.04 

Kanału ulicznego KTu: -    1 rura osłonowa RO o przekroju 110/6,3 -    3 rury światłowodowe 
RS i 1 prefabrykowanej wiązki mikrorur WMR dla potrzeb budowy linii telekomunikacyjnych 
o przekroju odpowiednio RS - 3 x 40/3,7 i WMR - 40/34/7x10/8. 

m 0,00 

1.3.2 D.01.03.04 

Kanał przepustowy KTp: -    1 rura osłonowa RO o przekroju 110/6,3 -    1 rura osłonowa RO o 
przekroju 125/7,1 z zaciągniętymi 3 rurami światłowodowymi RS i 1 prefabrykowanej wiązki 
mikrorur WMR dla potrzeb budowy linii telekomunikacyjnych o przekroju odpowiednio RS - 
3 x 40/3,7 i WMR - 40/34/7x10/8. 

m 0,00  

1.3.3 D.01.03.04 Studnie kablowe: SK-1 szt. 0,00  

2 D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE     

2.1 D.02.01.01 
Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, 
roboty ziemne 

    

2.1.1 D.02.01.01 
Wykonywanie wykopów mechanicznie w gr. kat. I-V z wywozem urobku na odkład m3 57,60  

3 D.03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO     

3.1 D.03.06.01 
Regulacja pionowa studzienek CPV: 45232300-5 - Roboty budowlane i pomocnicze w 
zakresie linii telefonicznych i ciągów komunikacyjnych     

3.1.1 D.03.06.01 
Regulacja pionowa zaworów/zasów/studni/studzienek istniejącej infrastruktury podziemnej kpl. 1,00  

4 D.04.00.00 PODBUDOWY     

4.1 D.04.01.01 
Profilowanie i zagęszczanie podłoża CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, 
fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg     

4.1.1 D.04.01.01 
Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne w gruntach kat. I-IV 
mechanicznie. 

m2 180,00  

4.2 D.04.02.02 
Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej cementem CPV: 45233000-9 - Roboty w 
zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg     



4.2.1 D.04.02.02 
Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej cementem C 1,5/2, gr. 15cm m2 180,00  

4.3 D.04.04.02a 
Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego CPV: 45233000-9 - Roboty w 
zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg     

4.3.1 D.04.04.02a 
Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 mm z kruszywa Cnr gr. 
25cm (ścieżka, chodnik, zjazdy -KR1) m2 180,00  

5 D.05.00.00 NAWIERZCHNIE     

5.1 D.05.03.04a 
Wypełnianie zalewami szczelin w nawierzchni CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie 
konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg     

5.1.1 D.05.03.04a 
Wypełnienie podłużnej szczeliny wzdłuż wbudowanego ścieku krawędziowego lub 
krawężnika masą zalewową 

m 130,00  

5.2 D.05.03.23a 
Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla dróg i ulic oraz placów i chodników CPV: 
45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania 
nawierzchni autostrad, dróg 

    

5.2.1 D.05.03.23a 
Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej fazowanej w kolorze czerwonym; gr 8 cm na 
podsypce cem.-pias. 1:4 gr 3 cm (zjazdy -KR1) 

m2 12,00  

5.2.2 D.05.03.23a 
Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej fazowanej w kolorze szarym; gr 6 cm na 
podsypce cem.-pias. 1:4 gr 3 cm (chodnik -KR1) m2 180,00  

6 D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE     

6.1 D.06.01.01 
Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków CPV: 45112000-5 - Roboty w zakresie 
usuwania gleby 

    

6.1.1 D .06.01.01 
Umocnienie skarp, rowów oraz pasów zieleni przez humusowanie warstwą ziemi urodzajnej 
grubości 10 cm 

m2 33,00  

7 D.07.00.00 OZNAKOWANIE I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU     

7.1 D.07.02.01 Oznakowanie pionowe CPV: 45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych     

1 7.1.1 D .07.02.01 Istniejące oznakowanie pionowe do przeniesienia kpl. 0,00  

8 D.08.00.00 ELEMENTY ULIC     

8.1 D.08.01.01b 
Ustawienie krawężników betonowych (wg PN-EN 1340) CPV: 45233000-9 - Roboty w 
zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg     

8.1.1 D.08.01.01b 
Krawężniki betonowe 15x22 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm i lawie 
betonowej C12/15: 0.075 m3/mb 

m 21,00  

8.1.2 D.08.01.01b 
Krawężniki betonowe 15x30 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm i ławie 
betonowej C12/15: 0.12 m3/mb 

m 0,00  

8.2 D.08.03.01 
Betonowe i kamienne obrzeża chodnikowe CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie 
konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg     

8.2.1 D .08.03.01 
Obrzeże betonowe 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm i ławie 
betonowej C12/15: 0.05 m3/mb 

m 120,00  

 


