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Ilość Cena [zł]

1 2 3 4 5 6
1 DOJAZDY, PARKINGI

0,07

688

206,4

206,4

688

688

688

688

215

215

2 CHODNIKI l PLACE

11 245

12 30

13 30

14 245

PRZEDMIAR ROBÓT NA „PRZEBUDOWĘ BOISK I URZĄDZEŃ SPORTOWYCH PRZY 
SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W SIERPCU – III ETAP: WYKONANIE DROGI 

DOJAZDOWEJ, MIEJSC PARKINGOWYCH I CHODNIKA”.

Lp. Opis i wyliczenia Jedn. 
miary Wartość [zł]

(4 x 5) 

1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych 
robotach ziemnych - koryta pod 

nawierzchnie placów postojowych

ha

2 Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 
cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości 

jezdni i chodników
m²

3

Roboty ziemne wyk. koparkami 
podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-III 
uprzednio zmagazynowanej w hałdach z 

transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odl. do 1 km

m³

4
Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu 

ziemi samochodami samowyładowczymi po 
drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. l-

IV)-łączna odl. 5,0 km Krotność=4

m³

5 Profilowanie i zagęszczanie podłoża 
wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV 
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m²

6 Ręczne zagęszczenie warstwy 
odsączającej w korycie i na poszerzeniach  

- grub. warstwy po zagęszczeniu 10 cm
m²

7 Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 
mm gr. 15cm m²

8 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 
grub. 8 cm na podsypce cementowo-

piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
m²

9 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe 
o wym. 30x30 cm w gruncie kat. III-IV

m

10 Krawężniki betonowe wtopione o wym. 
15x30x100 cm na podsypce cementowo-

piaskowej

m

Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20cm 
w gruncie

kat. II-VI na całej szerokości jezdni i 
chodników

m²

Roboty ziemne wyk. koparkami 
podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-III 
uprzednio zmagazynowanej w hałdach z 

transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odl. do 1 km

m³

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu 
ziemi samochodami samowyładowczymi po 
drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. l-

IV)-łączna odl. 5,0 km Krotność=4

m³

Profilowanie i zagęszczanie podłoża 
wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV 
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m²
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15 245

16 245

17 90

18 90

Suma:
VAT:

  Razem:

Ręczne zagęszczenie warstwy 
odsączającej w korycie i na poszerzeniach  

- grub. warstwy po zagęszczeniu 10 cm
m²

Chodniki z kostki brukowej betonowej 
kolorowej grubości 6 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej z wypełnieniem 

spoin piaskiem

m²

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe 
o wym. 20x20 cm w gruncie kat. III-IV

m

Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na 
podsypce piaskowej z wyp. spoin piaskiem

m
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