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Wyceniony Przedmiar Robót

Obiekt Przebudowa ulicy Parkowej w Trzciance - Nawierzchnia ulicy + krawê¿niki

Kod CPV 45233200-1 -  Roboty w zakresie ró¿nych nawierzchni

Budowa Trzcianka ul. Parkowa

Inwestor Urz¹d Miejski

 ul. Sikorskiego 7 
 64-980 Trzcianka
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Przebudowa ulicy Parkowej w Trzciance - Nawierzchnia ulicy + krawê¿niki

Nr Nr ST Opis robót Jm Ilo�ã Cena Warto�ã

D-00.00.00 Przebudowa ulicy Parkowej w Trzciance - nawierzchnia ulicy + krawê¿niki

D-01.00.00 1. Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i ziemne

1 D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy tyczeniu trasy drogowej km 0,344

2 D-01.02.04 Rozbiórka istniej¹cego krawê¿nika kamiennego - krawê¿nik do ponownego 

wbudowania
m 343,850

3 D-01.02.04 Rozebranie istniej¹cego krawê¿nika betonowego 15X30 cm na ùawie betonowej 

wraz z wywiezieniem po przesortowaniu materiaùu na magazyn Inwestora i gruzu 

na wysypisko wybrane przez Wykonawcê

m 350,900

4 D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowych na gùêboko�ci 4cm na zimno  z 

odwiezieniem kory asfaltowej na place skùadowe

m2 160,000

5 D-01.02.04 Rozbiórka istniej¹cej nawierzchni asfaltowej gr. 5 cm m2 103,200

D-04.00.00 2. Nawierzchnia

6 D-08.01.01 £awa betonowa (B10) z oporem pod krawê¿niki o polu przekroju f=0,0575 m2 m3 41,531

7 D-08.01.02 Ustawienie krawê¿nika kamiennego - materiaù z odzysku +10% nowego materiaùu m 350,280

8 D-08.01.01 Ustawienie krawê¿nika betonowego - materiaù z odzysku +10% nowego materiaùu m 372,000

9 D-05.03.23a Úciek uliczny szeroko�ci 20 cm, z kostki betonowej gr 8 cm uùo¿onej na podsypce

cem-piaskowej z wypeùnieniem spoin zapraw¹ cementow¹

m2 118,000

10 D-05.03.05 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa �cieralno-wzmacniaj¹ca z 

betonu asfaltowego  grub. �rednio 8,5 cm z oczyszczeniem i spryskiem emulsj¹

m2 1.765,000

3. Roboty ró¿ne

11 Regulacja pionowa studni kanalizacji deszczowej szt 10,000

12 Regulacja zaworów armatury podziemnej szt 14,000

13 Regulacja pionowa kratek �ciekowych ulicznych szt 10,000


