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ROBOTY ROZBIÓRKOWE2
m2Rozebranie nawie rzchni z płyt be tonowych o wymiarach 50x50x7

cm na podsypce cementowo-pias kowej
I-D-01.02.049

d.2
1 487,000m21487,0

1 487,000RAZEM
m2Rozebranie chodników z kos tki be tonowej gr 8 cm na podsypce

cementowo-piaskowej
I-D-01.02.0410

d.2
3 498,000m23498,0

3 498,000RAZEM
m2Rozebranie zjazdów z kostki be tonowej o gr 8cm na podsypce

cementowo-piaskowej
I-D-01.02.0411

d.2
125,000m2125,0

125,000RAZEM
m2Rozebranie nawie rzchni z płyt drogowych be tonowych TRYLINKI z

wype łnieniem spoin piaskiem
I-D-01.02.0412

d.2
94,000m294,0

94,000RAZEM
m2Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mecha nicznieI-D-01.02.0413

d.2
5 204,000m2poz.9 + poz.10 + poz.11 + poz.12

5 204,000RAZEM
mRozebranie krawężników be tonowych na podsypce cementowo-

pias kowej
I-D-01.02.0414

d.2
988,000m988,0

988,000RAZEM
m3Rozebranie ław pod krawężniki z be tonuD.01.02.0415

d.2
121,030m3poz.14 * 0,35 * 0,35

121,030RAZEM
mRozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na

podsypce piaskowej
I-D-01.02.0416

d.2
1 695,000m1695,0

1 695,000RAZEM
m2Roboty remontowe - frezowanie nawie rzchni bitumiczne j o gr. 4 cm

z wywozem mate ria łu z rozbiórki na składowisko Wykona wcy
I-D-01.02.0417

d.2
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaspec. techLp.

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE1
kmGeodezyjne wytyczenie obiektu drogowego w te renieI-D-01.01.01a1

d.1
1,450km1450,0 * 0,001

1,450RAZEM
szt.Ścinanie drzew piłą mechaniczną (ś r. 26-35 cm)I-D-01.02.012

d.1
12,000szt.12

12,000RAZEM
szt.Mechaniczne karczowanie pni (ś r. 36-45 cm)I-D-01.02.013

d.1
12,000szt.12

12,000RAZEM
m3Wywożenie dłużyc na odległość 10 kmI-D-01.02.014

d.1
6,000m312,0 * 0,5

6,000RAZEM
mpWywożenie karpiny na odległość 10 kmI-D-01.02.015

d.1
9,600mp12 * 0,8

9,600RAZEM
mpWywożenie ga łęzi na odległość 10 kmI-D-01.02.016

d.1
12,000mp12,0

12,000RAZEM
m2Oczyszczenie te renu z pozos ta łości po wykarczowaniu (drobne

ga łęzie , korzenie , kora i wrzos) z wywiezieniem
I-D-01.02.017

d.1
2 000,000m22000,0

2 000,000RAZEM
szt.Zabezpieczenie drzew o średnicy ponad 30 cm na okres

wykonywania robót ziemnych
I-D-01.02.018

d.1
191,000szt.191

191,000RAZEM



ROBOTY ZIEMNE3
kmRoboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w

te renie równinnym
I-D-01.01.01a27

d.3
1,450kmpoz.1

1,450RAZEM
m2Usunięcie wars twy ziemi urodza jne j (humusu) o grubości do 15 cm

za pomocą spycharek
I-D-01.02.02a28

d.3
3 710,000m23710,0

3 710,000RAZEM
m3Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na składowisko

Wykonawcy
I-D-02.00.0029

d.3
556,500m3poz.28 * 0,15

556,500RAZEM
m3Roboty ziemne wykonywane koparkami pods iębie rnymi o poj. łyżki

0.60 m3 w gruncie ka t. III z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na składowisko Wykonawcy - wykopy pod
kons trukcję

I-D-02.00.0030
d.3

Ścieżka rowerowa i ciąg pieszo-rowerowy
1 372,000m33430,0 * 0,4

Chodnik i opaska jezdni
812,000m32030,0 * 0,4

Pas rozdzia łu
194,000m3485,0 * 0,4

Zjazd indywidualny
19,600m349,0 * 0,4

Zjazd publiczny
66,800m3167,0 * 0,4

Peron
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaspec. techLp.
385,000m2385,0

385,000RAZEM
m2Roboty remontowe - frezowanie nawie rzchni bitumiczne j o gr. 15

cm z wywozem mate ria łu z rozbiórki na składowisko Wykona wcy
D.01.02.0418

d.2
305,000m2305,0

305,000RAZEM
mCięcie nawie rzchni z mas minera lno-as faltowych na głębokość 5 cm

- mechanicznie
D.01.02.0419

d.2
780,000m780,0

780,000RAZEM
mCięcie nawie rzchni z mas minera lno-as faltowych (nas tępny 1 cm

głębokości) - mechanicznie
Krotność = 15

D.01.02.0420
d.2

20,000m20

20,000RAZEM
m2Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o

grubości 25 cm
I-D-01.02.0421

d.2
259,000m2259,0

259,000RAZEM
m2Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu s tabilizowane go o

grubości 30 cm
I-D-01.02.0422

d.2
259,000m2259,0

259,000RAZEM
szt.Pionowe znaki drogowe - zdjęcie znaków lub drogowskazówI-D-01.02.0423

d.2
35,000szt.35

35,000RAZEM
szt.Rozebranie s łupków do zna kówI-D-01.02.0424

d.2
35,000szt.35

35,000RAZEM
m2Frezowanie oznakowania poziomego grubowars twowegoI-D-01.01.01a25

d.2
45,000m245,0

45,000RAZEM
m3Wywiezienie gruzu z te renu rozbiórki przy mecha nicznym

za ładowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na
odległość 10 km

I-D-01.02.0426
d.2

1 640,876m3poz.9 * 0,07 + poz.10 * 0,08 + poz.11 * 0,08 + poz.12 * 0,15 +
poz.13 * 0,15 + poz.14 * 0,3 * 0,15 + poz.15 + poz.16 * 0,08 * 0,3 +
poz.17 * 0,04 + poz.18 * 0,15 + poz.19 * 0,05 + poz.20 * 0,15 +
poz.21 * 0,25 + poz.22 * 0,3 + poz.23 * 0,01 + poz.24 * 0,06 * 0,06

1 640,876RAZEM



PODBUDOWA4
m2Profilowanie i zagę szczanie podłoża wykonywane mecha nicznie w

gruncie ka t. II-IV pod warstwy kons trukcyjne nawierzchni
I-D-
04.01.01,04.0
3.01

31
d.4

Ścieżka rowerowa i ciąg pieszo-rowerowy
3 430,000m23430,0

Chodnik i opaska jezdni
2 030,000m22030,0

Pas rozdzia łu
485,000m2485,0

Zjazd indywidualny
49,000m249,0

Zjazd publiczny
167,000m2167,0

Peron
139,000m2139,0

Zatoka autobusowa
120,000m2120,0

Odtworzenie jezdni bitumicznej KR5
88,000m288,0

6 508,000RAZEM
mMontaż rur os łonowych dwudzie lnych PS110 na s ieciach

podziemnych
I-D-00.00.0032

d.4
210,000m210,0

210,000RAZEM
mMontaż rur os łonowych dwudzie lnych PS160 na s ieciach

podziemnych
I-D-00.00.0033

d.4
245,000m245,0

245,000RAZEM
m2Ła wa z be tonu żwirowego klas y C16/20 gr. 15cm - za bezpieczenie

s ieci podziemnych
I-D-00.00.0034

d.4
33,000m233,0

33,000RAZEM
m2Wars twa podbudowy pomocniczej z mieszanki związane j cementem

C3/4, gr 20cm, dowiezionym z wytwórni wraz z pielęgnowaniem
I-D-04.06.01b35

d.4
Zatoka autobusowa

120,000m2120,0

120,000RAZEM
m2Podbudowa z mieszanki związane j cementem C 1,5/2 - grubość

wars twy po zagę szczeniu 20 cm
I-D-04.06.0136

d.4
Ścieżka rowerowa i ciąg pieszo-rowerowy

3 430,000m23430,0
Zjazd indywidualny

49,000m249,0
Zjazd publiczny

167,000m2167,0
Zatoka autobusowa

120,000m2120,0

3 766,000RAZEM
m2Podbudowa z mieszanki związane j cementem C 1,5/2 - grubość

wars twy po zagę szczeniu 15 cm
I-D-
04.01.01,04.0
3.01

37
d.4

Chodnik i opaska jezdni
2 030,000m22030,0

Pas rozdzia łu
485,000m2485,0

Peron
139,000m2139,0

Odtworzenie jezdni bitumicznej KR5
88,000m288,0

2 742,000RAZEM
m2Wars twa górna podbudowy z mieszanki kruszywa niezwiązanego

C90/3, 0/31,5mm o grubości po zagę szczeniu 20 cm
I-D-04.04.02b38

d.4
Ścieżka rowerowa i ciąg pieszo-rowerowy
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55,600m3139,0 * 0,4

Zatoka autobusowa
84,000m3120,0 * 0,7

Odtworzenie jezdni bitumicznej KR5
35,200m388,0 * 0,4

2 639,200RAZEM



NAWIERZCHNIE CHODNIKÓW, PASA ROZDZIAŁU, PERONU6
m2Chodniki z płyt be tonowych o wymiarach 25x25x8 cm na podsypce

cementowo-piaskowej 1:4 g. 3cm, spoiny wype łnione pias kiem
I-D-08.02.0047

d.6
Chodnik

188,000m2188,0

188,000RAZEM
m2Prze łożenie is tnie jącej nawie rzchni z kos tki be tonowe gr8 cm na

podsypce cementowo-piaskowej 1:4 g. 3cm, spoiny wype łnione
pias kiem

I-D-08.02.0048
d.6

16,000m216,0

16,000RAZEM
m2Opaski z kos tki be tonowej szare j o wymiarach 10x20x8cm cm na

podsypce cementowo-piaskowej 1:4 g. 3cm, spoiny wype łnione
pias kiem

I-D-08.02.0049
d.6
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ELEMENTY ULIC5
mKrawężniki be tonowe wysta jące o wymiarach 20x30 cm z

wykonaniem ław be tonowych z be tonu C12/15 na pods ypce
cementowo-piaskowej 1:4, gr. 5cm

I-D-08.01.0142
d.5

809,000m809,0

809,000RAZEM
mOpornik be tonowy za topiony+0cm o wymiarach 12x25 cm z

wykonaniem ław be tonowych z be tonu C12/15 na pods ypce
cementowo-piaskowej 1:4, gr. 5cm

I-D-08.01.0143
d.5

186,000m186,0

186,000RAZEM
mOporniki ka mienne wystające o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem

ław be tonowych z be tonu C12/15 na pods ypce cementowo-
pias kowej 1:4, gr. 5cm

I-D-08.01.0144
d.5

55,000m55,0

55,000RAZEM
mKrawężniki polimerobe tonowe sys temowe pros te , wys tające , z

wykonaniem ław be tonowych na podsypce cementowo-pias kowej
I-D-08.01.0145

d.5
44,000m44,0

44,000RAZEM
mObrzeża be tonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce pias kowej

1:4 gr. 5cm i ławie z be tonu C12/15
I-D-08.03.0146

d.5
3 148,000m3148,0

3 148,000RAZEM

Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaspec. techLp.
3 430,000m23430,0

Chodnik i opaska jezdni
2 030,000m22030,0

Pas rozdzia łu
485,000m2485,0

Zjazd indywidualny
49,000m249,0

Zjazd publiczny
167,000m2167,0

Peron
139,000m2139,0

Zatoka autobusowa
120,000m2120,0

Odtworzenie jezdni bitumicznej KR5
88,000m288,0

6 508,000RAZEM
m2Wars twa podbudowy zas adnicze j z mieszanki związane j cementem

C8/10 dos ta rczone j z wytwórni - grubość wars twy po zagę s zczeniu
20 cm

I-D-04.06.01b39
d.4

Zatoka autobusowa
120,000m2120,0

120,000RAZEM
m2Skropienie nawie rzchni drogowej as fa ltemI-D-

04.01.01,04.0
3.01

40
d.4

Odtworzenie jezdni bitumicznej KR5
88,000m288,0

88,000RAZEM
m2Podbudowy z mieszanek minera lno-bitumicznych as fa ltowych

AC22P 35/50 o grubości po zagę szczeniu 12 cm
I-D-04.07.01a41

d.4
Odtworzenie jezdni bitumicznej KR5

105,000m2105,0

105,000RAZEM



ODTWORZENIE J EZDNI BITUMICZNEJ KR59
m2Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)I-D-

04.01.01,04.0
3.01

61
d.9

171,000m2171,0

171,000RAZEM
m2Skropienie nawie rzchni drogowej as fa ltemI-D-

04.01.01,04.0
3.01

62
d.9

171,000m2poz.61
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NAWIERZCHNIA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ I CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO8
m2Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonejI-D-

04.01.01,04.0
3.01

55
d.8

Ścieżka rowerowa i ciąg pieszo-rowerowy
3 430,000m23430,0

3 430,000RAZEM
m2Skropienie nawie rzchni drogowej as fa ltemI-D-

04.01.01,04.0
3.01

56
d.8

3 430,000m2poz.55

3 430,000RAZEM
m2Nawierzchnie z mieszanek minera lno-bitumicznych as fa ltowych o

grubości 4 cm (wars twa wiążąca)
57

d.8
3 430,000m2poz.55

3 430,000RAZEM
m2Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)I-D-

04.01.01,04.0
3.01

58
d.8

3 430,000m2poz.55

3 430,000RAZEM
m2Skropienie nawie rzchni drogowej as fa ltemI-D-

04.01.01,04.0
3.01

59
d.8

3 430,000m2poz.55

3 430,000RAZEM
m2Nawierzchnie z mieszanek minera lno-bitumicznych as fa ltowych o

grubości 4 cm (wars twa ście ra lna )
I-D-05.03.05a60

d.8
3 430,000m2poz.55

3 430,000RAZEM

NAWIERZCHNIA ZJ AZDÓW7
m2Nawierzchnia z kos tki be tonowej grubości 8cm kolorowej

(ciemnoszary) na podsypce cementowo-pias kowej 1:4 gr. 3cm -
zjazdy

I-D-08.02.0054
d.7

Zjazd indywidualny
49,000m249,0

Zjazd publiczny
167,000m2167,0

216,000RAZEM

Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaspec. techLp.
Opaska jezdni

47,000m247,0

47,000RAZEM
m2Nawierzchnia z płyt polimerobe tonowych integracyjnych "płytki

wypus tkowe żółte" na podsypce cementowo-pias kowej 1:4 g. 3cm
I-D-08.02.0050

d.6
77,000m277,0

77,000RAZEM
m2Nawierzchnia z płyt polimerobe tonowych integracyjnych "płytki

rowkowane bia łe" na podsypce cementowo-pias kowej 1:4 g. 3cm
I-D-08.02.0051

d.6
88,000m288,0

88,000RAZEM
m2Perony z płyt be tonowych o wymiarach 30x30x8 cm kolor grafitowy,

na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 g. 3cm, spoiny wype łnione
pias kiem

I-D-08.02.0052
d.6

Peron
139,000m2139,0

139,000RAZEM
m2Nawierzchnie z kos tki kamiennej nie regula rnej o wysokości 8/11 cm

na podsypce cementowo-piaskowej
I-D-05.03.0153

d.6
Pas rozdzia łu

485,000m2485,0

485,000RAZEM



ZIELEŃ DROGOWA11
m2Mechaniczne plantowanie powie rzchni gruntu rodzimego kat. I-IIII-D-09.01.0168

d.11
2 170,000m22170,0

2 170,000RAZEM
m2Humusowanie z plantowaniem i obs ianiem przy grubości wars twy

humusu 5 cm wraz z transportem ze składowiska do mie jsca
wbudowania

I-D-09.01.0169
d.11

2 170,000m2poz.68

2 170,000RAZEM
m2Mechaniczna pie lęgnacja trawników dywanowych na terenie

płas kim w okres ie obowiązywania gwarancji
I-D-09.01.0170

d.11
2 170,000m2poz.68

2 170,000RAZEM
m2Ułożenie agrowłókniny czarne j 50g/m (do ściółkowania gleby,

s tosowana pod wszys tkie nasadzenia krzewów)
I-D-09.01.0171

d.11
1 550,000m21550,0

1 550,000RAZEM
kgRęczna uprawa gleby - hydroże l ilość 1kg/m3 ziemi urodza jnej72

d.11
164,000kg164,0

164,000RAZEM
m2Ściółkowanie roś lin korą frakcji 3-5cm na agrotkaninie CPV,

grubość korowania 5cm
I-D-09.01.0173

d.11
842,000m2842,0

842,000RAZEM
m2Grys sza ry o frakcji 10-16 mm, wysypa ny na grubość 5 cmI-D-09.01.0174

d.11
1 072,000m21072,0

1 072,000RAZEM
szt.Sadzenie drzew liścias tych form natura lnych na te renie płas kim w

gruncie ka t. I-II z ca łkowitą zaprawą dołów; ś rednica /głębokość : 0.7
m - Jes ion wynios ły

I-D-09.01.0175
d.11

6,000szt.6

6,000RAZEM
szt.Sadzenie drzew liścias tych form natura lnych na te renie płas kim w

gruncie ka t. I-II z ca łkowitą zaprawą dołów; ś rednica /głębokość : 0.7
m - Lipa drobnolis tna ‘Greens pire’

I-D-09.01.0176
d.11

8,000szt.8

8,000RAZEM
szt.Wbijanie kołków i s łupków oporowych o ś r. 4-6 cm na głębokość

0.80 m w grunt ka t. III
77

d.11
42,000szt.42

42,000RAZEM
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NAWIERZCHNIA ZATOKI AUTOBUSOWEJ10
m2Nawierzchnia be tonowa z be tonu C30/37 wraz z wars twą

poś lizgową z geowłókniny - wars twa górna o grubości 23 cm
I-D-05.03.0467

d.10
Zatoka autobusowa

120,000m2120,0

120,000RAZEM

Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaspec. techLp.
171,000RAZEM

m2Nawierzchnie z mieszanek minera lno-bitumicznych as fa ltowych o
grubości 4 cm (wars twa wiążąca)
Krotność = 2

I-D-05.03.05b63
d.9

171,000m2poz.61

171,000RAZEM
m2Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)I-D-

04.01.01,04.0
3.01

64
d.9

250,000m2250,0

250,000RAZEM
m2Skropienie nawie rzchni drogowej as fa ltemI-D-

04.01.01,04.0
3.01

65
d.9

250,000m2poz.64

250,000RAZEM
m2Nawierzchnie z mieszanek minera lno-bitumicznych as fa ltowych o

grubości 4 cm (wars twa ście ra lna )
I-D-05.03.05a66

d.9
250,000m2poz.64

250,000RAZEM



OZNAKOWANIE POZIOME13
m2Mechaniczne malowanie linii segrega cyjnych i krawędziowych

ciągłych w technologi grubowars twowej
I-D-07.01.0188

d.13
P_10

320,550m2320,55
P_11

62,750m262,75
P_2a

4,550m24,55
P_14

22,000m222,0
P_2b

1,700m21,7
P_3b

2,800m22,8
P_7b

3,300m23,3
P_21a

6,900m26,9
P_23

46,200m246,2
P_26

10,400m210,4
P-8d

3,000m23,0
P-8f

2,500m22,5
P-8b

3,000m23,0
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OZNAKOWANIE PIONOWE12
szt.Słupki do znaków drogowych z rur s ta lowych o ś r. 63 mmI-D-07.02.0184

d.12
68,000szt.68

68,000RAZEM
szt.Słupki do tabliczek z nazwami ulic sys temu SIM (s łupki s ta lowe,

dwuczęściowe)
I-D-07.02.0185

d.12
4,000szt.4

4,000RAZEM
szt.Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, na kazu, os trzegawcze i

informacyjne o pow. ponad 0.3 m2, folia odblas kowa typu II
I-D-07.02.0186

d.12
68,000szt.68

68,000RAZEM
szt.Zakup i montaż tablic sys temu SIM z na zwami ulicI-D-07.02.0187

d.12
4,000szt.4

4,000RAZEM

Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaspec. techLp.
sztOsłonki na pnie drzew z tworzywa sztucznego w kolorze brązowymI-D-09.01.0178

d.11
14,000szt14

14,000RAZEM
mObrzeża typu Board wysokości 45mmI-D-09.01.0179

d.11
14,000m14

14,000RAZEM
szt.Pielęgnacja drzew liścias tych w okres ie obowiązywania gwarancji -

przy ulicy
I-D-09.01.0180

d.11
14,000szt.14

14,000RAZEM
m2Przygotowanie gleby pod na sadzenia krzewów liścias tychI-D-09.01.0181

d.11
1 500,000m2845,0 + 655,0

1 500,000RAZEM
sztSadzenie krzewów liścias tych: Perowskia łobodolis tna 'Blue Spire ’I-D-09.01.0182

d.11
4 190,000szt4190,0

4 190,000RAZEM
sztSadzenie traw ozdobnych: Miskant chiński ‘Silberspinne’I-D-09.01.0183

d.11
3 953,000szt3953,0

3 953,000RAZEM



ROBOTY WYKOŃCZENIOWE17
sztRegulacja pionowa s tudzienek dla urządzeń podziemnych przy

obję tości be tonu w jednym mie jscu od 0.2 do 0.3 m3
I-D-00.00.0099

d.17
Studnia te le techniczna

22,000szt22
Studnia energetyczna

9,000szt9
Zasuwy gazociągowe

5,000szt5
Zasuwy wodociągowe

4,000szt4
S tudnie kanalizacji sanita rna /deszczowa

3,000szt3

43,000RAZEM
mRegulacja pionowa is tnie jącego odwodnienia liniowego przy

obję tości be tonu w jednym mie jscu od 0.2 do 0.3 m3
I-D-00.00.00100

d.17
Odwodnienie liniowe przy Green Horizon

5,000m5,0

5,000RAZEM
s tud.Wymiana pokrywy studni kablowych pre fabrykowanych

rozdzielczych SK-1 dwue lementowych na pokrywę D400
I-D-00.00.00101

d.17
8,000s tud.8

8,000RAZEM
s tud.Wymiana pokrywy studni kablowych pre fabrykowanych

rozdzielczych SK-2 dwue lementowych na pokrywę D400
I-D-00.00.00102

d.17
48,000s tud.48
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OGRODZENIA16
m2Ogrodzenia z s ia tki na s łupkach s ta lowych ocynkowanych,

podwalina z płyt be tonowych w rozs tawie co 2,0m.
I-D-00.00.0098

d.16
82,500m255,0 * 1,5

82,500RAZEM

URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO15
mBalus trada U-11aI-D-07.02.0195

d.15
78,000m78,0

78,000RAZEM
mWygrodzenie U-12bI-D-07.02.0196

d.15
88,000m88,0

88,000RAZEM
mSłupki separacyjne U-12cI-D-07.02.0197

d.15
36,000m36,0

36,000RAZEM

URZĄDZENIA TOWARZYSZĄCE14
wiat.Ustawianie wia t przys tankowych, trzyprzęs łowychI-D-00.00.0090

d.14
2,000wiat.2

2,000RAZEM
sztKosz na śmieci - dos ta rczenie i montażI-D-00.00.0091

d.14
12,000szt12

12,000RAZEM
sztŁa wka - dosta rczenie i montażI-D-00.00.0092

d.14
11,000szt11

11,000RAZEM
sztPodpórki dla rowerzys tów z poprzeczką wg opisu małej architekturyI-D-00.00.0093

d.14
17,000szt17

17,000RAZEM
sztStojaki na rowery SRPk-1.1 be z poprzeczki wg opisu małej

a rchitektury
I-D-00.00.0094

d.14
5,000szt5

5,000RAZEM

Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaspec. techLp.
489,650RAZEM

m2Oznakowanie ścieżki rowerowej farbą che moutwa rdza lną koloru
cze rwonego grubowars twową na przejeździe rowerowym

I-D-07.01.0189
d.13

602,200m2602,20

602,200RAZEM



KANALIZACJ A DESZCZOWA18
ROBOTY ROZBIÓRKOWE18.1

m3Roboty ziemne wykonywane koparkami pods iębie rnymi o poj.łyżki
0.60 m3 w gr.ka t. I-II z transp.urobku na składowisko Wykonawcy

I-D-02.00.00106
d.18.1

137,340m3137,34

137,340RAZEM
kpl.Demontaż s tudzienek ściekowych ulicznych be tonowych o ś r. 500

mm z osa dnikiem i syfonem
I-D-01.02.04107

d.18.1
2,000kpl.2

2,000RAZEM
mDemontaż przykana lików od demontowanych wpus tów

de szczowych o ś r. 200 mm ułożonych w wykopie
D-01.02.04108

d.18.1
34,000m34,0

34,000RAZEM
sztZakorkowanie is tnie jących wlotów do kana łuI-D-01.01.01a109

d.18.1
2,000szt2

2,000RAZEM
m3Zasypanie wykopów z zagę szcz mechanicznym - pias ek dowiezionyB-01.00.00110

d.18.1
142,000m3142,0

142,000RAZEM
m3Wywiezienie gruzu z te renu rozbiórki przy mecha nicznym

za ładowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na
składowisko Wykonawcy

I-D-01.02.04111
d.18.1

2,610m3poz.107 * 0,5 * 0,5 * 2,5 + poz.108 * 0,2 * 0,2

2,610RAZEM
ROBOTY ZIEMNE18.2

kmRoboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnychI-D-01.01.01a112
d.18.2

0,027km27,0 * 0,001

0,027RAZEM
m3Roboty ziemne wykonywane koparkami pods iębie rnymi o poj.łyżki

0.60 m3 w gr.ka t. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km
sam.samowyład.

I-D-02.00.00113
d.18.2

85,000m385,0

85,000RAZEM
m3Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na składowisko

Wykonawcy
I-D-02.00.00114

d.18.2
85,000m3poz.113

85,000RAZEM
kpl.Montaż kons trukcji podwieszeń rurociągów i kana łów; e lement o

rozpię tości 4 m
B-01.00.00115

d.18.2
15,000kpl.15

15,000RAZEM
kpl.Demontaż kons trukcji podwieszeń rurociągów i kana łów; e lement o

rozpię tości 4 m
B-01.00.00116

d.18.2
15,000kpl.poz.115

15,000RAZEM
m2Pe łne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką pa lami

sza lunkowymi s ta lowymi (wypraskami) w gruntach suchych ;
wykopy.o sze rokości 1.1 m i głębokości do 6.0 m; grunt kat. I-IV

B-01.00.00117
d.18.2

170,000m2170,0

170,000RAZEM
m3Podłoża pod kana ły i obiekty z mate ria łów sypkich grub. 20 cmB-01.00.00118

d.18.2
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaspec. techLp.
48,000RAZEM

zawo
rów

Odtworzenie brakujących pokryw zaworów gazowychI-D-00.00.00103
d.17

6,000zawo
rów

6

6,000RAZEM
tWypełnienie przes trzeni między krawężnikiem a krawędzią drogi

powia towej as fa ltową masą zalewową
I-D-05.03.07a104

d.17
26,000t26,0

26,000RAZEM
kmGeodezyjna Inwenta ryzacja Powykona wczaI-D-01.01.01a105

d.17
1,450kmpoz.1

1,450RAZEM



PRZEBUDOWA GAZOCIĄGU19
ROBOTY ROZBIÓRKOWE19.1

m3Roboty ziemne wykonywane koparkami pods iębie rnymi o poj.łyżki
0.60 m3 w gr.ka t. I-II z transp.urobku na składowisko Wykonawcy

B-02.00.01128
d.19.1

55,000m355,0

55,000RAZEM
szt.Demontaż gazociągu z DZ 160PEB-02.00.01129

d.19.1
34,000szt.34,0

34,000RAZEM
sztZakorkowanie s ieci gazociągowej do przełączenia na czas budowyB-02.00.01130

d.19.1
2,000szt2

2,000RAZEM
m3Zasypanie wykopów z zagę szcz mechanicznym - pias ek dowiezionyB-01.00.00131

d.19.1
54,000m354,0

54,000RAZEM
mWywózka zdemontowanych e lementów ga zociągu (uzbrojenie

ga zociągu i rur) na składowisko Wykona wcy
I-D-01.01.01a132

d.19.1
34,000m34,0

34,000RAZEM
ROBOTY ZIEMNE19.2

kmRoboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnychI-D-01.01.01a133
d.19.2

0,027km27,0 * 0,001

0,027RAZEM
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaspec. techLp.
5,500m35,5

5,500RAZEM
m2Podłoża pod s tudnie - wars twa górna podbudowy z mieszanki

kruszywa niezwiązanego C90/3, 0/31,5mm o grubości po
za gę szczeniu 20 cm

I-D-04.04.02b119
d.18.2

5,000m25,0

5,000RAZEM
ROBOTY MONTAŻOWE18.3

szt.Wykonanie włączenia do is tn kana łu D300/200 za pomocą trójnikówB-01.00.00120
d.18.3

2,000szt.2

2,000RAZEM
mKana ły z rur PVC łączonych na wcisk o ś r. zewn. 200 mmB-01.00.00121

d.18.3
26,500m26,5

26,500RAZEM
szt.Studzienki ściekowe uliczne be tonowe o ś r.500 mm z osa dnikiem i

syfonem i włazem że liwnym D400 z kratą uchylną i kołnie rzem
B-01.00.00122

d.18.3
2,000szt.2

2,000RAZEM
mPróba szcze lności kanałów rurowych o ś r.nom. 200 mmB-01.00.00123

d.18.3
26,500m26,5

26,500RAZEM
m3Zasypka i obsypka rurociągów z mate ria łów sypkich grub. 30 cmB-01.00.00124

d.18.3
18,000m318,0

18,000RAZEM
m3Zasypanie wykopów z zagę szcz mechanicznym - pias ek dowiezionyB-01.00.00125

d.18.3
60,000m360,0

60,000RAZEM
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE18.4

m2Mechaniczne plantowanie powie rzchni gruntu rodzimego kat. I-IIII-D-09.01.01126
d.18.4

96,000m26,0 * 16,0

96,000RAZEM
kmGeodezyjna Inwenta ryzacja Powykona wczaI-D-01.01.01a127

d.18.4
0,027kmpoz.112

0,027RAZEM



Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaspec. techLp.
m3Roboty ziemne wykonywane koparkami pods iębie rnymi o poj.łyżki

0.60 m3 w gr.ka t. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km
sam.samowyład.

I-D-02.00.00134
d.19.2

48,000m348,0

48,000RAZEM
m3Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na składowisko

Wykonawcy
I-D-02.00.00135

d.19.2
48,000m3poz.134

48,000RAZEM
kpl.Montaż kons trukcji podwieszeń rurociągów i kana łów; e lement o

rozpię tości 4 m
B-01.00.00136

d.19.2
5,000kpl.5

5,000RAZEM
kpl.Demontaż kons trukcji podwieszeń rurociągów i kana łów; e lement o

rozpię tości 4 m
B-01.00.00137

d.19.2
5,000kpl.poz.136

5,000RAZEM
m2Pe łne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką pa lami

sza lunkowymi s ta lowymi (wypraskami) w gruntach suchych ;
wykopy.o sze rokości 1.1 m i głębokości do 6.0 m; grunt kat. I-IV

B-01.00.00138
d.19.2

50,000m250,0

50,000RAZEM
m3Podłoża pod kana ły i obiekty z mate ria łów sypkich grub. 20 cmB-01.00.00139

d.19.2
6,000m36,0

6,000RAZEM
ROBOTY MONTAŻOWE19.3

mRura DZ=160mm PE100 SDR17,6 koloru pomarańczowego
pos iadającego znak budowlany wg normy: PN-EN 1555

B-02.00.01140
d.19.3

30,000m30,0

30,000RAZEM
kpl.Przyłącza DZ 63 PE 100-RCB-02.00.01141

d.19.3
1,000kpl.1

1,000RAZEM
szt.Połączenia rur z polie tylenu o ś r. 160 mm za pomocą kszta łtek

e lektrooporowych
B-02.00.01142

d.19.3
2,000szt.2

2,000RAZEM
szt.Połączenia rur z polie tylenu o ś r. 63 mm za pomocą kształtek

e lektrooporowych
B-02.00.01143

d.19.3
1,000szt.1

1,000RAZEM
sztTrójnik s iodłowy DN160/63 PEI-D-01.01.01a144

d.19.3
1,000szt1

1,000RAZEM
szt.Łuk 45°Dz180PEB-02.00.01145

d.19.3
1,000szt.1

1,000RAZEM
mPróba szcze lności i wytrzymałości s ieci gazowej DZ160PEB-02.00.01146

d.19.3
30,000m30,0

30,000RAZEM
mPróba szcze lności i wytrzymałości przyłącza gazowego DZ63PEB-02.00.01147

d.19.3
1,000m1,0

1,000RAZEM
mOznakowanie trasy ga zociągu ułożone go w ziemi ta śmą

os trze gawczą
B-02.00.01148

d.19.3
30,000m30,0

30,000RAZEM
mOznakowanie trasy ga zociągu ułożone go w ziemi ta śmą

loka lizacyjną
B-02.00.01149

d.19.3
30,000m30,0

30,000RAZEM
m3Zasypka i obsypka rurociągów z mate ria łów sypkich grub. 30 cmB-01.00.00150

d.19.3
19,000m319,0
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OŚWIETLENIE ULICZNE20
Roboty rozbiórkowe20.1

mDemontaż i prze łożenie kabli wie lożyłowych o masie 2.0-3.0 kg/m
układanych w gruncie ka t. III-IV

153
d.20.1

40,000m40

40,000RAZEM
kpl.Demontaż opraw oświe tlenia zewnę trzne go na trzpie niu s łupa lub

wysięgniku
154

d.20.1
3,000kpl.3

3,000RAZEM
szt.Demontaż wysięgników rurowych o cięża rze do 30 kg mocowanych

na s łupie lub ścianie
155

d.20.1
3,000szt.3

3,000RAZEM
szt.Demontaż s łupów oświe tleniowych o masie 100-300kg156

d.20.1
3,000szt.3

3,000RAZEM
Budowa oświe tlenia20.2

szt.Mechaniczne s tawianie s łupów oświe tleniowych w gruncie kat.I-IIIB-03.00.01157
d.20.2

3,000szt.3

3,000RAZEM
szt.Montaż wysięgników rurowych o masie do 30 kg na s łupie158

d.20.2
3,000szt.3

3,000RAZEM
szt.Montaż opraw oświe tlenia zewnę trznego na wysięgniku159

d.20.2
3,000szt.3

3,000RAZEM
m3Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IIII-D-01.03.02160

d.20.2
14,000m314

14,000RAZEM
mNasypanie wars twy pias ku na dnie rowu kablowego o sze rokości do

0,4 m
161

d.20.2
50,000m50

50,000RAZEM
mUkładanie kabli YKY 5x25mm w rowach kablowych ręcznie162

d.20.2
35,000m35

35,000RAZEM
mUkładanie kabli YKXS 3x4mm w rowach kablowych ręcznie163

d.20.2
9,000m9

9,000RAZEM
mWciąganie kabli do rur os łonowych164

d.20.2
18,000m18

18,000RAZEM
mWciąganie kabli do rur os łonowych dwudzie lnych165

d.20.2
24,000m24

24,000RAZEM
szt.Mufy z tworzyw te rmokurczliwych prze lotowe na kablach

energe tycznych wie lożyłowych o przekroju żył do 35 mm2 o izolacji
i powłoce z tworzyw sztucznych w rowach kablowych

166
d.20.2

5,000szt.5
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaspec. techLp.
19,000RAZEM

m3Zasypanie wykopów z zagę szcz mechanicznym - pias ek dowiezionyB-01.00.00151
d.19.3

23,000m323,0

23,000RAZEM
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE19.4

kmGeodezyjna Inwenta ryzacja Powykona wczaI-D-01.01.01a152
d.19.4

0,027kmpoz.133

0,027RAZEM



SYGNALIZACJ A ŚWIETLNA21
ROBOTY ROZBIÓRKOWE - SYGNALIZACJA21.1

sztDemontaż kabli 2x YKSY 48x1,5mm170
d.21.1

1 855,000szt1855,0

1 855,000RAZEM
sztDemontaż is tnie jących s łupków 1,8m wraz z rurą os adową i

fundamentem be tonowym i demontażem przycisków
171

d.21.1
2,000szt2

2,000RAZEM
sztDemontaż is tnie jących s łupów sygna lizacyjnych 3,6m, wraz z rurą

osa dową i fundamentem be tonowym, kons olkami, wraz z
de montażem komór sygnalizacyjnych

172
d.21.1

16,000szt16

16,000RAZEM
sztDemontaż is tnie jących masztów sygna lizacyjnych z wysięgnikiem,

wraz z rurą osadową i fundamentem be tonowym, kons olkami, wraz
z de montażem komór sygna lizacyjnych

173
d.21.1

1,000szt1

1,000RAZEM
m3Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IIII-D-01.03.02174

d.21.1
20,000m320

20,000RAZEM
mDemontaż kana lizacji kablowej o ś r. 110mm175

d.21.1
60,000m60

60,000RAZEM
m3Zasypywanie rowów dla kabli wykona nych ręcznie w gruncie kat. III176

d.21.1
20,000m320

20,000RAZEM
ROBOTY MONTAŻOWE21.2

m3Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia przeciskowego wraz z jego
za sypaniem w gruncie niena wodnionym kat.III-IV

177
d.21.2

5,000m35

5,000RAZEM
mPrze wie rty mechaniczne dla rury o ś r.do 125 mm pod obiektami178

d.21.2
20,000m20

20,000RAZEM
m3Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IIII-D-01.03.02179

d.21.2
50,000m350

50,000RAZEM
mUłożenie rur os łonowych z PCW o ś r.do 140 mm180

d.21.2
130,000m130

130,000RAZEM
sztBudowa s tudni kablowych pre fabrykowa nych rozdzie lczych jedno-

e lementowych typu SKR-1
181

d.21.2
1,000szt1

1,000RAZEM
m3Zasypywanie rowów dla kabli wykona nych ręcznie w gruncie kat. III182

d.21.2
50,000m350

50,000RAZEM
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaspec. techLp.
5,000RAZEM

szt.Badania i pomiary ins ta lacji uziemia jącej (pierwszy pomiar)167
d.20.2

1,000szt.1

1,000RAZEM
odc.Badanie linii kablowej nn - kabe l 5-żyłowy168

d.20.2
11,000odc.11

11,000RAZEM
m3Zasypywanie rowów dla kabli wykona nych ręcznie w gruncie kat. III169

d.20.2
14,000m314

14,000RAZEM



Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaspec. techLp.
sztUkładanie kabli YKXS 48x1,5mm 0,5/1kV w rurach wraz z obróbką i

pomia rem kabla oraz łączeniem i zabezpieczeniem połączeń - kabel
za s ila jący magis tra lny

183
d.21.2

400,000szt400

400,000RAZEM
sztUkładanie kabli YKXS 14x1,5mm 0,5/1kV w rurach wraz z obróbką i

pomia rem kabla oraz łączeniem i zabezpieczeniem połączeń - kabel
za s ila jący do sygna lizacji

184
d.21.2

500,000szt500

500,000RAZEM
sztUkładanie kabli YKXS 14x1,5mm 0,5/1kV w rurach wraz z obróbką i

pomia rem kabla oraz łączeniem i zabezpieczeniem połączeń - kabel
s te rujący do de tektorów ręcznych

185
d.21.2

800,000szt800

800,000RAZEM
sztUkładanie kabli YKXS 7x1,5mm 0,5/1kV w rurach wraz z obróbką i

pomia rem kabla oraz łączeniem i zabezpieczeniem połączeń - kabel
s te rujący do de tektorów radarowych

186
d.21.2

1 000,000szt1000

1 000,000RAZEM
sztUkładanie kabli LgY 1x10mm w rurach wraz z obróbką i pomia rem

kabla oraz łączeniem i zabezpieczeniem połączeń - kabe l ochronny
187

d.21.2
600,000szt600

600,000RAZEM
sztMontaż nowych s łupków sygna lizacyjnych KS -1,8m wraz z rurą

osa dową i fundamentem be tonowym, kons olkami, wraz z
montażem komór sygna lizacyjnych

188
d.21.2

4,000szt4

4,000RAZEM
sztMontaż nowych s łupków sygna lizacyjnych KS -3,6m wraz z rurą

osa dową i fundamentem be tonowym, kons olkami, wraz z
montażem komór sygna lizacyjnych

189
d.21.2

13,000szt13

13,000RAZEM
sztMontaż nowych s łupków sygna lizacyjnych KS -4,1m wraz z rurą

osa dową i fundamentem be tonowym, kons olkami, wraz z
montażem komór sygna lizacyjnych

190
d.21.2

7,000szt7

7,000RAZEM
sztMontaż nowych kolumn sygna lizacyjnych 2*LUMI-LED 230V z

blendami pieszo-rowerowymi na is tnie jących masztach
191

d.21.2
7,000szt7

7,000RAZEM
sztMontaż nowych masztów z wysięgnikiem 8m wraz z rurą os adową i

fundamentem be tonowym, konsolkami, wraz z montażem komór
sygna lizacyjnych

192
d.21.2

1,000szt1

1,000RAZEM
sztMontaż nowych masztów z wysięgnikiem 12m wraz z rurą os adową

i fundamentem be tonowym, konsolkami, wraz z montażem komór
sygna lizacyjnych

193
d.21.2

1,000szt1

1,000RAZEM
sztMontaż sensorowych przycisków dla pieszych lub rowe rzys tów wraz

z montażem tabliczki: "Sygna lizacja uruchamiana przyciskiem".
194

d.21.2
18,000szt18

18,000RAZEM
sztMontaż radiowych de tektorów rowerzys tów wraz z montażem

tabliczki: "Sygna lizacja uruchamiana przyciskiem".
195

d.21.2
8,000szt8

8,000RAZEM
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