
PRZEDMIAR ROBÓT

remont ciągu pieszorowerowego na terenie parku botanicznego

w Leśnym Parku Kultury i Wypoczynku „Myslęcinek” - ETAP 1
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1 d.1 D.01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie 
równinnym wraz z inwentaryzacją powykonawczą

km 1,05

2

2 d.2 D.01.02.04 Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cem.piaskowej m 2065,00

3 d.2 D.01.02.04 Rozebranie ław pod krawężniki z betonu m3 130,10

4 d.2 D.01.02.04 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15-20 cm                                      
(część kruszywa do wykorzystania na miejscu na pobocze )

m2 899,90

5 d.2 D.01.02.04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu 
samochodem samowyładowczym na odleg. 10 km 

m3 308,93

6 d.2 D.01.02.04 Mechaniczne rozebranie nawierzchni asfaltowej o gr. do 5 cm m2 4528,00

7 d.2 D.01.02.04 Wywiezienie gruzu bitumicznego z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu 
i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 10 km

m3 226,40

3

8 d.3 D.02.01.01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat.I-II z 
transportem do 1km        -pod warstwe mrozoochronna i pobocze m3

71,93

9 d.3 D.02.01.01  Transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 10 km                                                          
(część urobku do wykorzystania na zasypanie wykopu po podbudowie - ok. 27m3) m3

44,93

10 d.3 D.02.01.01 Zasypanie wykopu po podbudowie m3 27,00

4

11 d.4 D.08.01.01 Ława pod krawężniki 12x25cm m3 131,90

12 d.4 D.08.01.01 Krawężniki betonowe wtopione o wym. 12x25 cm na podsypce cem.piaskowej m 2045,00

5

13 d.5 D.04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni w gr.kat.I-IV 

m2 3725,60

14 d.5 D.10.10.01 Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny  (pow. 
uwzglednia zakład geowłókniny oraz zawinięcie na w-wie mrozoochronnej) m2

159,80

15 d.5 D.04.02.02 Warstwa mrozoochronna z gruntu niewysadzinowego o gr. 10 cm m2 106,20

16 d.5 D.10.10.01 Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geokrat                       o 
wys. 10,0 cm m2

106,20

17 d.5 D.04.04.02b Warstwa podbdowy zasadniczej z mieszanki niezwiazanej o uziarnieniu 0/31.5mm z 
kruszywem C90/3 gr. 15cm 

m2 106,20

18 d.5 D.05.03.23 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej gr 5cm (kostka typu K27 koloru ciemny melanż składająca się z minimum 
5 elementów )

m2 3725,60

19 d.5 D.04.04.02b Wypełnienie przestrzeni po rozbiórce między projektowanym opornikiem a istn. 
gruntem kruszywem pochodzącym z rozbiórki podbudowy - gr. ok. 20cm

m2 470,35

Ciag pieszorowerowy - CPV 45233000-9

Lp. Podstawa 

wyceny

Opis Jedn. miary

Roboty ziemne - CPV 45111200-0

Ilość

Roboty przygotowawcze - CPV 45111200-0

Roboty rozbiórkowe - CPV 45111200-0

Remon ciągu pieszorowerowego w parku botanicznym na terenie LPKiW

Ławy, krawężniki, obrzeża - CPV 45233100-0


