
Przedmiar robót na  Zał nr 7

Remont chodnika i alejki  na Cmentarzu Komunalnym

CPV: 45233222-1, 45233140-2

Lp.
Nr specyfikacji 

technicznej
Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Ilość Jednostka

1. Roboty pomiarowe

1.1 D.01.01.01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa 

dróg w terenie równinnym 0,12 km

2 Roboty rozbiórkowe

2.1 D.01.02.04

Rozebranie obrzeży trawnikowych o wym. 6x20cm na podsypce 

piaskowej 62,00 m

2.2. D.01.02.04

Rozebranie krawężników betonowych 15x30 na podsypce 

piaskowej 149,50 m

2.3 D.01.02.04 Rozebranie ław pod krawężniki z betonu 8,97 m³

2.4 D.01.02.04

Rozebranie chodników z płyt betonowych 50x50x7 na podsypce 

cementowo- piaskowej 170,5 m²

2.5 D.01.02.04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym 

załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym 

na odl. 5km 28,37 m³

3 Budowa chodnika w ciągu pieszym

3.1 D.04.01.01

Ręczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy 

konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV 170,50 m²

3.2 D.08.02.02

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym  gr.w-wy po 

zagęszczeniu 3cm. W-wa gr.7cm / uzupełnienie przestrzeni po 

rozbiórce chodnika 170,50 m²

3.3 D.08.02.02

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym  gr.w-wy po 

zagęszczeniu 3cm. Dodatek za każdy następny 1cm grubości 

warstwy (x4) 170,50 m²

3.4 D.08.02.02

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 6cm na podsypce 

cementowo-piaskowej, kostka szara 170,50 m²

3.5 D.08.03.01

Obrzeża betonowe 20x6 na podsypce piaskowej  z 

wypełnieniem spoin zaprawą cementową 62,00 m

3.6 D.08.01.01

Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30na podsypce 

cementowo-piaskowej 67,50 m

3.7 D.08.01.01 Ława pod krawężniki betonowa zwykła 1,35 m³

3.8 D.05.03.05

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką 

mineralno-asfaltową 2,26 t

4 Aleja pieszojezdna

4.1 D.04.01.01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni w 

gruncie kat. I-IV głębokość 20cm 358,25 m²

4.2 D.04.01.01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni w 

gruncie kat. I-IV za każde dalsze 5cm głębokości krotność 2 358,25 m²

4.3 D.02.01.01

Roboty ziemne wykonane koparkami przedsiębiernymi o poj. 

łyżki 0,40m³w gr. kat. III z transportem urobku samochodem 

samowyładowczym na odl. 5km 93,15 m³

4.4 D.08.01.01

Krawęzniki betonowe wystające 15x30cm na podsypce 

cementowo piaskowej 117,00 m

4.5 D.08.01.01

Krawęzniki betonowe wystające 15x30cm dodatek na łukach o 

promieniu do 10m 35,00 m

4.6 D.08.01.01 Ławy betonowe pod  krawężniki z oporem 7,02 m³

4.7 D.08.01.01

Ławy betonowe pod  krawężniki  -dodatek za wykonanie ławy 

betonowej na łukach o promieniu do 40m 2,10 m³

4.8 D.04.04.04

Nawierzchnia z tłucznia kamiennego w-wa górna z tłucznia gr. 

po zagęszczeniu 7cm 336,61 m²

4.9 D.04.04.04

Nawierzchnia z tłucznia kamiennego -w-wa górna z tłucznia -

każdy dalszy 1cm grubości po zagęszczeniu. Krotność 8 336,61 m²

4.10 D.05.03.23

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8cm na podsypce 

cementowo piaskowej 336,61 m²


