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Podane w przedmiarze robót: producent, typ, rodzaj, itp. poszczególnych urządzeń należy traktować jako 

przykładowy, charakteryzujący konieczne cechy i właściwości. Dopuszcza się zastosowanie zamiennego 

produktu pod warunkiem, że posiadać on będzie parametry nie gorsze i co najmniej równoważne. Zaleca 

się, aby przed złożeniem oferty dokonać wizji lokalnej. 
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A. PRZEDMIAR ROBÓT – BRANŻA DROGOWA 



Lp Opis pozycji J.m. Ilość

Roboty przygotowawcze

1 Roboty pomiarowe rycz 1

2
Mechaniczne ścinanie drzew, z karczowaniem pni, o średnicy: do 9 cm, z wywozem na składowisko Wykonawcy wraz z 

utylizacją
szt 18

3
Mechaniczne ścinanie drzew, z karczowaniem pni, o średnicy: 10-15 cm, z wywozem na składowisko Wykonawcy wraz z 

utylizacją
szt 56

4
Mechaniczne ścinanie drzew, z karczowaniem pni, o średnicy: 16-25 cm, z wywozem na składowisko Wykonawcy wraz z 

utylizacją
szt 20

5
Mechaniczne ścinanie drzew, z karczowaniem pni, o średnicy: 26-35 cm, z wywozem na składowisko Wykonawcy wraz z 

utylizacją
szt 2

6
Mechaniczne ścinanie drzew, z karczowaniem pni, o średnicy: 36-45 cm, z wywozem na składowisko Wykonawcy wraz z 

utylizacją
szt 3

7 Mechaniczne karczowanie krzaków i podszycia z wywozem na składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją ha 0,04

Roboty rozbiórkowe

8 Rozbiórka nawierzchni bitumicznej śr. gr. 20 cm m2 973

9 Rozbiórka podbudowy z kruszywa śr. gr. 20 cm m2 973

10 Rozbiórka podbudowy betonowej śr. gr. 15 cm m2 2 097

11 Rozbiórka podbudowy betonowej śr. gr. 30 cm m2 973

12 Rozbiórka nawierzchni z elementów betonowych (trylinka, płyty betonowe, jomb itp.) wraz z podsypką cementowo - piaskową m2 898

13
Rozbiórka nawierzchni z betonowej kostki brukowej wraz z podsypką (kostka betonowa do ponownego wykorzystania - 

przełożenia)
m2 184

14 Rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej na podsypce m2 49

15 Rozebranie krawężników betonowych na podsypce wraz z ławą betonową m 256

16 Rozebranie obrzeży chodnikowych wraz z ławą betonową m 35

17 Rozebranie ogrodzeń z siatki wraz z wywozem materiału z rozbiórki na składowisko Wykonawcy z utylizacją m 61

18 Rozebranie ogrodzenia z płyt betonowych wraz z wywozem materiału z rozbiórki na składowisko Wykonawcy z utylizacją m 133

19 Rozebranie metalowych słupków chodnikowych wraz z fundamentem szt 35

20 Rozebranie betonowych słupków wraz z wywozem materiału na składowisko Wykonawcy z utylizacją szt 1

21 Likwidacja budki parkingowej wraz z wywozem materiału na składowisko Wykonawcy z utylizacją kpl 2

22 Likwidacja szlabanów wraz z wywozem materiału na składowisko Wykonawcy z utylizacją kpl 5

23 Rozebranie barier ochronnych z tworzywa sztucznego m 15

24 Likwidacja biletomatu wraz z wywozem materiału na składowisko Wykonawcy z utylizacją kpl 3

25 Rozebranie wiaty wraz z wywozem materiału na składowisko Wykonawcy z utylizacją kpl 1

26 Rozebranie tablic znaków drogowych wraz z słupkami z wywozem na składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją szt 10

27 Rozebranie tablic znaków drogowych wraz z słupkami (znaki i słupki do przestawienia) szt 1

28 Usunięcie istniejącego oznakowania poziomego m2 145

29
Wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi, z załadowaniem i wyładowaniem oraz utylizacją na składowisko 

Wykonawcy
m3 1 051

30
Wywiezienie gruzu powstałego z rozbiórki warstw bitumicznych samochodami samowyładowczymi, z załadowaniem i 

wyładowaniem oraz utylizacją na składowisko Wykonawcy
m3 211

Roboty ziemne

31
Wykonanie mechaniczne wykopów z zabezpieczeniem istniejącej sieci uzbrojenia terenu na czas robót oraz z transportem 

urobku na składowisko Wykonawcy 
m3 17 071

32
Wykonanie ręczne wykopów z zabezpieczeniem istniejącej sieci uzbrojenia terenu na czas robót oraz z transportem urobku na 

składowisko Wykonawcy 
m3 854

33
Formowanie nasypów o wysokości do 3,0 m z zabezpieczeniem istniejącej sieci uzbrojenia terenu na czas robót oraz z 

zagęszczeniem nasypu, z piasku dostarczanego środkami transportu kołowego: grunt kat. I-II, materiał z dokopu 
m3 10 104

34 Wykonanie ręczne przekopów próbnych co 25 m, o szerokości 0,5 m, na głębokość robót ziemnych m2 330

Podbudowy

35 Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni m2 10 279

36 Wykonanie podbudowy z KŁSM 0/31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm m2 1 034

37 Wykonanie podbudowy z KŁSM 0/31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm m2 5 811

38 Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego z AC 22 P - grubość warstwy po zagęszczeniu  gr. 10 cm m2 5 367

39 Wykonanie mieszanki związanej cementem C 1,5/2,0, gr. 15 cm m2 2 432

40 Wykonanie mieszanki związanej cementem C 1,5/2,0, gr. 25 cm m2 6 873

41 Wykonanie mieszanki związanej cementem C 3/4, gr. 15 cm m2 6 272

42 Wykonanie podbudowy z betonu C 8/10 gr. 20 cm m2 1 048
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Nawierzchnie

43 Oczyszczenie i skropienie warstw niebitumicznych, emulsją asfaltową w ilości 0,5 - 0,7 kg/m2 m2 6 810

44 Oczyszczenie i skropienie warstw bitumicznych pod warstwę wiążącą z AC emulsją asfaltową w ilości  0,3 - 0,5 kg/m2 m2 5 506

45 Oczyszczenie i skropienie warstw bitumicznych pod warstwę ścieralną z AC emulsją asfaltową w ilości  0,2 - 0,4 kg/m2 m2 5 989

46
Nawierzchnie z kostki kamiennej, na podsypce cementowo-piaskowej, przy wysokości kostki: 8/11 cm z wypełnieniem spoin 

zaprawą na bazie żywic epoksydowych 
m2 38

47
Ułożenie nawierzchni z płyt betonowych (szarych) o wymiarach 50x50x7 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej 1:3, gr. 5 cm 

wraz z wypełnieniem spoin
m2 796

48
Ułożenie nawierzchni z płyt betonowych (szarych) o wymiarach 35x35x5 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej 1:3, gr. 5 cm 

wraz z wypełnieniem spoin
m2 983

49
Nawierzchnie z kostki betonowej (żółtej) ostrzegawczej z wypustkami o grubości: 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz 

z wypełnieniem spoin
m2 9

50
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej, na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wypełnieniem spoin (przekładana 

nawierzchnia: materiał z odzysku - przyjęto 30% nowej kostki)
m2 184

51 Wykonanie w-wy wiążącej z AC 16 W - grubość warstwy po zagęszczeniu 6 cm m2 5 506

52 Wykonanie w-wy wiążącej z AC 16 W - grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm m2 409

53 Ułożenie geosiatki o włóknach szklanych wstępnie powlekanych bitumem (bez uwzględnienia zakładów) m2 52

54
Wykonanie nawierzchni o podwyższonym współczynniku tarcia (koloru czerwonego) na bazie żywic epoksydowych z 

kruszywem boksytowym 
m2 156

55 Wykonanie w-wy ścieralnej z AC 8 S - grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm (ścieżka rowerowa) m2 1 081

56 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych - warstwa ścieralna z SMA 11, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm m2 5 989

57 Frezowanie nawierzchni bitumicznej na gr. 4 cm wraz z wywozem na składowisko Wykonawcy z utylizacją m2 61

58 Frezowanie nawierzchni bitumicznej na gr. 10 cm wraz z wywozem na  składowisko Wykonawcy z utylizacją m2 139

Elementy ulic

59 Krawężniki betonowe o wymiarach: 20x30 cm (typ uliczny) m 1 436

60 Ławy betonowe z oporem, C 12/15 pod krawężniki m3 187

61 Krawężniki betonowe o wymiarach: 12x25 cm m 212

62 Ławy betonowe z oporem, C 12/15 pod krawężniki m3 18

63 Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 cm m 2 352

64 Ławy betonowe z oporem, C 12/15 pod obrzeża m3 144

65 Ścieki uliczne z dwóch rzędów brukowej kostki betonowej gr. 8 cm koloru szarego, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm m 935

66 Ławy betonowe z oporem, C 12/15 pod ściek m3 56

Elementy bezpieczeństwa ruchu

67 Oznakowanie poziome grubowarstwowe (chemoutwardzalne) m2 456

68 Ustawienie słupków stalowych ocynkowanych do znaków drogowych szt 22

69 Przymocowanie tablic znaków drogowych z blachy ocynkwanej (znaki średnie, folia II typu) szt 21

70 Przymocowanie tablic znaków drogowych z blachy ocynkwanej (znaki mini, folia II typu) szt 9

71 Ustawienie słupków U-5a szt 1

72 Ustawienie słupków U-5b szt 7

73 Ogrodzenie segmentowe U12 A m 79

74
Wykonanie segmentowego azylu drogowego o wymiarach 2,0 x 3,5 m i  wysokości 10 cm z granulatu gumowego w kolorze 

ceglasto-czerwonym z taśmą odblaskową przykręcanych bezpośrednio do jezdni o nawierzchni bitumicznej
kpl 1

75 Wykonanie ogrodzenia z siatki metalowej m 120

76 Wykonanie bramy i furtki z siatki metalowej kpl 4

Roboty wykończeniowe

77 Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i korony nasypów m2 7 429

78 Humusowanie i obsianie skarp i poboczy m2 7 429

79 Regulacja pionowa: studni telekomunikacyjnej i elektrycznej szt 12

80 Regulacja pionowa: zaworów wodociągowych i gazowych szt 4

81 Regulacja wysokościowa studni kanalizacjnej z wymianą zwieńczeń studni oraz włazów klasy D400 szt 4

82 Regulacja wysokościowa wpustu ulicznego szt 3
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B. PRZEDMIAR ROBÓT – BRANŻA DROGOWA – REMONT 
NAWIERZCHNI NA SKRZYŻOWANIU Z UL. KRZYWOUSTEGO 



Lp Opis pozycji J.m. Ilość

Nawierzchnie

1 Oczyszczenie i skropienie warstw bitumicznych pod warstwę ścieralną z AC emulsją asfaltową w ilości  0,2 - 0,4 kg/m2 m2 2 470

2 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych - warstwa ścieralna z SMA 11, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm m2 2 470

3 Frezowanie nawierzchni bitumicznej na gr. 4 cm wraz z wywozem na składowisko Wykonawcy z utylizacją m2 2 470

Roboty wykończeniowe

4 Regulacja pionowa: zaworów wodociągowych i gazowych szt 2

5
Regulacja wysokościowa studni kanalizacjnej z wymianą zwieńczeń studni oraz włazów klasy D400 osadzonych w 

prefabrykowanych elementach betonowych po ułożeniu warstw bitumicznych 
szt 4

PRZEDMIAR ROBÓT - BRANŻA DROGOWA -

REMONT NAWIERZCHNI NA SKRZYŻOWANIU Z UL. B. KRZYWOUSTEGO
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C. PRZEDMIAR ROBÓT – BRANŻA OBIEKTY INŻYNIERSKIE 



Lp Opis pozycji J.m. Ilość

Wymagania ogólne

1 Wykonanie, utrzymanie i rozbiórka  dróg dojazdowych (technologicznych) dla dźwigu, wraz z opracowaniem projektu rycz 1

2 Koszt tymczasowego przełożenia cieku rycz 1

Roboty przygotowawcze

3  Roboty pomiarowe na drodze (wytyczenie przepustów) km 0,1

Roboty ziemne przy fundamentach

4 Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kategorii I-IV wraz z   odwiezieniem urobku na składowisko Wykonawcy,          m3 386,9

5 Wykonanie wykopów ręcznie w gruncie kategorii I-IV wraz z   odwiezieniem urobku na składowisko Wykonawcy,  m3 96,7

6
Wykonanie wykopów w korycie rzeki mechanicznie w gruncie kat. I-IV - wraz z transportem gruntu na składowisko Wykonawcy. 

(Odmulenie koryta)
m3 496,2

7
Wykonanie wykopów ręcznie w gruncie kategorii I-IV - przekopy próbne - inwentaryzacja sieci podziemnych, wraz z odwiezieniem 

urobku na składowisko Wykonawcy,    
m3 20

Zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem

8
Ręczne formowanie obsypki i zasypki przepustów  z piasku 0-32mm wraz z zagęszczeniem warstwami co 30cm z gruntu z 

dokopu Wykonawcy wraz z transportem        
m3 348,4

9 Ręczne formowanie podłoża pod kanały przepustów z piasku 0-32mm, grubosci 35cm wraz z zagęszczeniem      m3 101,3

10
Ręczne zasypanie przekopów inwentaryzacji sieci podziemnych piaskiem wraz z zagęszczeniem z gruntu z dokopu Wykonawcy 

wraz z transportem
m3 20

Zbrojenie betonu stalą klasy AII, AIIIN - f 8÷28 mm

11 Zbrojenie ław dla słupków barieroporęczy (f10,20) Mg 0,6

12 Zbrojenie stóp dla słupków barieroporęczy  (f10,20) Mg 0,3

Beton fundamentów klasy B30 (C25/30) w deskowaniu

13 Wykonanie ław fundamentowych pod słupki barieroporęczy z betonu B30 (C25/30)    m3 7,7

14 Wykonanie stóp fundamentowych pod słupki barieroporęczy z betonu B30 (C25/30)   m3 3

15 Wykonanie progu dennego z betonu B30 (C25/30)     m3 0,3

Beton klasy poniżej B25 bez deskowania

16 Wykonanie podłoża z betonu klasy B10 (C8/10) pod ławy fundamentowe dla słupków barieroporęczy  m3 0,6

17 Wykonanie podłoża z betonu klasy B10 (C8/10) pod stopy fundamentowe dla słupków barieroporęczy m3 0,3

18 Wykonanie podłoża z betonu klasy B10 (C8/10) pod pierścień żelbetowy studni rewizyjnej  m3 0,2

Konstrukcje stalowe przepustów drogowych

19

Montaż konstrukcji stalowej przepustów z blachy falistej 195x132cm ( blacha 3mm, zabezpieczenie antykorozyjne ocynkowanie 

ogniowe 42mm, powłoka polimerowa 250mm, długość dołem 48+21,3m, ścięcie wlotu i wylotu 60°, wraz ze studnią stalową 

średnicy 120cm ) wraz z odwodnieniem wykopu w czasie montażu przepustów

m 69,3

20 Montaż włazu ulicznego typu lekkiego średnicy 60cm na pierścieniu żelbetowym wraz z przykryciem płytą żelbetową kpl 1

Izolacja bitumiczna na zimno

21
Wykonanie izolacji powierzchni odziemnych ław fundamentowych pod barieroporęcze ochronne wraz z ręcznym oczyszczeniem 

powierzchni i z gruntowaniem  - materiałem epoksydowo bitumicznym                   
m2 49,1

22
Wykonanie izolacji powierzchni odziemnych stóp fundamentowych pod barieroporęcze ochronne wraz z ręcznym oczyszczeniem 

powierzchni i z gruntowaniem  - materiałem epoksydowo bitumicznym                             
m2 30

Bariery ochronne stalowe

23
Montaż barieroporęczy mostowych ochronnych stalowych jednostronnych H2 W3 B przy rozstawie słupków 1,8m, na kotwach 

stalowych  
m 41,4

24 Montaż barier ochronnych stalowych typu H2 W3 B przy rozstawie słupków co 1,8 m      m 117

25 Montaż zakończeń barier ochronnych stalowych typu H2 W3 B przy rozstawie słupków co 1,8 m  m 32,4

26 Montaż kotew  barieroporęczy           szt 27

Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków

27 Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp  cieku i nasypu drogi przy cieku   m2 335

28 Wykonanie umocnienia kamieniem łamanym - bruk w dnie cieku i na skarpach o powierzchniach płaskich wys. do 4 m m2 335

29 Wykonanie podłoża betonowego B-20 (C16/20) grubości 20cm pod bruk,      m3 62

30 Ustawienie obrzeży betonowych 8x30cm na podlewce z betonu B10 (C8/10) gr.5cm  m 86,6

31 Wykonanie opornika z palików średnicy 12cm, długości 1,5m w gruncie kategorii 3 z lądu   m 2

Wzmocnienie gruntu geotekstyliami

32 Ułożenie geowłókniny PP(CBR 8kN), pod przepustami i pomiędzy przepustami m2 452,3

33 Ułożenie geosiatki , 45kN/m, pod przepustami i pomiędzy przepustami m2 452,3
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D. PRZEDMIAR ROBÓT – BRANŻA INSTALACYJNA 



Lp Opis pozycji J.m. Ilość

Sieć wodociągowa

1
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku 

samochodami samowyładowczymi na odległość do 10 km
m3 517,106

2 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat. III m3 517,106

3
Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o gł. do 3,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. III-IV wraz z 

rozbiórką(szer. do 1 m)
m2 589,000

4
Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o gł. do 3,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. III-IV wraz z 

rozbiórką(szer. 1.1 m)
m2 1 371,700

5 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 15 cm m3 74,723

6 Obsypka i zasypka  rurociągów m3 414,396

7 Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III m3 517,106

8 Zagęszczenie zagęszczarkami Wskaźnik zagęszczenia Js = 1.00 m3 517,106

9 Sieci wodociągowe - trójnik kołnierzowy żeliwny 300/300/150 PN10 szt 1,000

10 Sieci wodociągowe - trójnik kołnierzowy żeliwny 300/300/100 PN10 szt 2,000

11 Sieci wodociągowe - trójnik kołnierzowy żeliwny 150/150/80 PN10 szt 2,000

12 Zasuwy żeliwne kołnierzowe o śr. 300 mm PN10 typ E2 z miękkim uszczelnieniem klina - ekstrapolacja szt 1,000

13 Zasuwy żeliwne kołnierzowe o śr. 150 mm PN10 typ E2 z miękkim uszczelnieniem klina szt 1,000

14 Zasuwy żeliwne kołnierzowe o śr. 100 mm PN10 typ E2 z miękkim uszczelnieniem klina szt 2,000

15 Zasuwy żeliwne kołnierzowe o śr. 80 mm PN10 typ E2 z miękkim uszczelnieniem klina szt 2,000

16 Sieci wodociągowe - tuleja kołnierzowa D315/300 PN10 z kołnierzem stalowym szt 4,000

17 Sieci wodociągowe - tuleja kołnierzowa D180/150 PN10 z kołnierzem stalowym szt 4,000

18 Sieci wodociągowe - ślepy kołnierz DN 300 PN10 szt 1,000

19 Sieci wodociągowe - ślepy kołnierz DN 150 PN10 szt 1,000

20 Sieci wodociągowe - króciec dwukołnierzowy żeliwny o śr. 100 mm FF 100 PN 10 - wykopy umocnione - interpolacja szt 4,000

21 Sieci wodociągowe - krócec dwukołnierzowy żeliwny o śr. 80 mm FF 80 PN10 - wykopy umocnione szt 4,000

22 Hydranty pożarowe nadziemne o śr. 100 mm z miękim uszczelnieniem grzyba szt 2,000

23 Hydranty pożarowe nadziemne o śr. 80 mm z miękim uszczelnieniem grzyba szt 2,000

24 Hydranty pożarowe podziemne o śr. 80 mm wolnoprzelotowe szt 1,000

25 Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych łuk LS 45 st. D315 SDR 17  - ekstrapolacja złącz. 2,000

26 Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych łuk LS 60 st. D180 SDR 17 złącz. 2,000

27 Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych łuk segmentowy 37st. D315 SDR 17  - ekstrapolacja złącz. 1,000

28 Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych łuk segmentowy 33st. D315 SDR 17  - ekstrapolacja złącz. 1,000

29 Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych łuk segmentowy 5 st. D315 SDR 17  - ekstrapolacja złącz. 1,000

30 Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych łuk segmentowy 1 st. D315 SDR 17  - ekstrapolacja złącz. 1,000

31 Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych łuk segmentowy 92 st. D180 SDR 17 złącz. 1,000

32 Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych łuk segmentowy 31 st. D180 SDR 17 złącz. 1,000

33 Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych łuk segmentowy 23 st. D180 SDR 17 złącz. 1,000

34 Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych łuk segmentowy 16 st. D180 SDR 17 złącz. 1,000

35 Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych łuk segmentowy 9 st. D180 SDR 17 złącz. 1,000

36 Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych łuk segmentowy 3 st. D180 SDR 17 złącz. 1,000

37 Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych łuk segmentowy 2 st. D180 SDR 17 złącz. 1,000

38 Układanie mieszanki betonowej ręczne w konstrukcjach - bloki oporowe m3 2,860

39 Wykonanie przecisków - rura przeciskowa z żywic poliestrowych m 9,500

40 Demontaż hydrantu nadziemnego o średnicy nominalnej 80 mm szt 1,000

41 Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE metodą zgrzewania czołowego o śr. zewnętrznej 315 mm złącz. 55,000

42 Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych PE DN 315 x18,7 SDR 17 PN10 mm - wykopy umocnione m 319,000

43 Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych PE DN 180 x10,7 SDR 17 PN10 mm - wykopy umocnione m 154,200

44 Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE metodą zgrzewania czołowego o śr. zewnętrznej 180 mm złącz. 28,000

45 Oznakowanie trasy taśmą z tworzywa sztucznego z drutem identyfikacyjntm DY m 473,200

46 Próba szczelności sieci wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych (PE) o śr. nom. 150 mm prob. 1,000

47 Próba szczelności sieci wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych (PE) o śr. nom. 300 mm prob. 2,000

48 Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr. nom. do 150 mm Krotność = 3 odc.200m 1,000

49 Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr. nom. 300 mm Krotność = 3 odc.200m 2,000

50 Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm Krotność = 12 odc.200m 1,000

51 Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej 300 mm Krotność = 12 odc.200m 2,000

PRZEDMIAR ROBÓT - BRANŻA INSTALACYJNA
Budowa drogi zbiorczej 1KD-Z na odcinku od ul. Krzywoustego do miejsca dawnego przebiegu

ul. Dziadoszańskiej (połączenia z terenem inwestycyjnym "A") wraz z infrastrukturą



Kanalizacja sanitarna

52
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku 

samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km
m3 917,436

53 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat. III m3 917,436

54 Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m szt 1,000

55 Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m szt 1,000

56 Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 4.0 m szt 12,000

57 Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 4.0 m szt 12,000

58
Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o gł. do 6,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. III-IV wraz z 

rozbiórką(szer. 1.15 m)
m2 3 235,610

59
Umocnienie pionowych ścian wykopów o gł. do 6 m pod obiekty specjalne w gruntach suchych kat. III-IV palami szalunkowymi 

stalowymi wraz z rozbiórką
m2 358,128

60 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 15 cm m3 78,122

61 Obsypka i zasypka  rurociągów m3 753,654

62 Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III m3 917,436

63 Zagęszczenie zagęszczarkami Wskaźnik zagęszczenia Js = 1.00 m3 917,436

64 Kanały z rur kanalizacyjnych o śr. DN 300 mm m 320,500

65 Kanały z rur kanalizacyjnych o śr. DN 250 mm m 138,400

66 Studnie rewizyjne betonowe prefabrykowane o śr. 1000 mm do kanalizacji sanitarnej stud. 15,000

67 Układanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - obetonowanie studni m3 0,600

68 Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 250 mm odc. -1 prób. 1,000

69 Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 300 mm odc. -1 prób. 2,000

Kanalizacja deszczowa i ogólnospławna

70
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku 

samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km
m3 908,272

71 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat. III m3 908,272

72
Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o gł. do 3,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. III-IV wraz z 

rozbiórką(szer. 1.8 m)
m2 251,040

73
Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o gł. do 3,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. III-IV wraz z 

rozbiórką(szer. 1.1 m)
m2 100,100

74
Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o gł. do 3,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. III-IV wraz z 

rozbiórką(szer. 1.45 m)
m2 1 197,000

75
Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o gł. do 3,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. III-IV wraz z 

rozbiórką(szer. 1.15 m)
m2 1 109,220

76 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 15 cm m3 142,971

77 Obsypka i zasypka  rurociągów m3 461,754

78 Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III m3 908,272

79 Zagęszczenie wykopów zagęszczarkami m3 908,272

80 Studnie rewizyjne betonowe prefabrykowane o śr. 1000 mm do kanalizacji deszczowej stud. 7,000

81 Studnie rewizyjne betonowe prefabrykowane o śr. 1500 mm do kanalizacji deszczowej stud. 12,000

82 Wpusty ściekowe (22 szt. + 1 podwójny wpusty krawężnikowo - jezdniowe;  2 szt. wpusty jezdniowe) szt. 25,000

83 Kanały z rur o śr. zewn. 250 mm m 155,100

84 Kanały z rur o śr. zewn. 315 mm m 28,600

85 Kanały z rur o śr. 300 mm m 130,800

86 Kanały z rur o śr. 800 mm m 332,500

87 Kanały rurowe - rury o śr. 1000 mm m 52,300

88 Układanie mieszanki betonowej ręczne w konstrukcjach - wylot do rowu m3 1,500

89 ściana czołowa typowa m3 1,000

90 geowłówknina m2 70,000

91 Kosz wykonany ze stalowej siatki zgrzewanej, powlekanej wypełniony kamieniami 1,5x1,5x0,17 szt 22,000

92 Kosz wykonany ze stalowej siatki zgrzewanej, powlekanej wypełniony kamieniami 1,0x1,0x0,15 szt 17,000

93 Separator koalescencyjny  z by - pasem szt 1,000

94 Osadnik piasku szt 1,000

95 Układanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - obetonowanie studni m3 5,513

96 Regulacja pionowa studzienek szt 1,000

97 Demontaż studzienek ściekowych ulicznych szt 1,000

98 Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 1000 mm odc. -1 prób. 1,000

99 Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 800 mm odc. -1 prób. 2,000

100 Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 300 mm odc. -1 prób. 1,000

101 Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 250 mm odc. -1 prób. 1,000

102 Likwidacja istn. kanału ogólnospławnego D1000mm o dł. 18 m wraz z wylotem oraz istn. umocnionego rowu na dł. 31 m kpl 1,000

103 Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III m3 451,696

104 Zagęszczenie zagęszczarkami Wskaźnik zagęszczenia Js = 0.96 m3 451,696



Budowa drogi zbiorczej 1KD-Z na odcinku od ul. Krzywoustego do miejsca dawnego przebiegu ul. Dziadoszańskiej 

(połączenia z terenem inwestycyjnym „A”) wraz z infrastrukturą 

  Przedmiar robót 

  

 

 

 

 

 

 

E. PRZEDMIAR ROBÓT – BRANŻA ELEKTRYCZNA – OŚWIETLENIE 
ULICZNE 



Lp Opis pozycji J.m. Ilość

Prace demontażowe

1 Demontaż kabli wielożyłowych o masie 2.0 kg/m układanych w gruncie kat. III-IV m 43

Prace montażowe

2 Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV m 622

3 Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m m 1 244

4 Układanie w wykopie rury osłonowej DVK o średnicy d=75mm m 125

5
Układanie kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m na nap. znamionowe poniżej 110 kV w rurach pustakach lub kanałach 

zamkniętych - YAKY 4x35mm2
m 125

6
Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m na nap. Znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych YAKY 

4x35mm2
m 558

7 Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120mm2 m 653

8 Mechaniczne pogrążanie uziomów prętowych w gr.kat. III m 18

9 Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie w wykopie - bednarka 200mm2 szt 15

10 Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300 kg szt 15

11 Montaż wysięgników rurowych pojedynczych o masie do 15 kg na słupie szt 11

12 Montaż wysięgników rurowych podwójnych o masie do 30 kg na słupie szt 4

13 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku wraz ze źródłem światła LED szt 8

14 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku wraz ze źródłem światła LED szt 11

15 Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 10 m kpl prze 38

16 Zagęszczanie nasypów zagęszczarkami, w gruncie: sypkim kat. I-II m3 98

17 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, z załadowaniem i wyładowaniem gruntu kategorii: IV m3 32,65

18 Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 0.6 m i szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV m 653

Badania i próby pomontażowe

19 Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego: - pierwszy pomiar szt 1

20 Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) szt 14

21 Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania pomiar 1

22 Następny pomiar skutecznosci zerowania pomiar 14

23 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar pomiar 1

24 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, każdy następny pomiar pomiar 29

25 Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy pomiar 1

26 Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - każdy następny pomiar 14

27 Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy kpl. 5 pomiarów dok.na stanowisku kpl pom 1

28 Pomiary natężenia oświetlenia - każdy dalszy kpl.pomiarów dok.na tym samym stanowisku kpl pom 18

29 Pomiary luminancji /analogia/ - pierwszy komplet pomiarów dok. na stanowisku kpl pom 1

30 Pomiary luminancji /analogia/ - każdy dalszy kpl.pomiarów dok.na tym samym stanowisku kpl pom 18

PRZEDMIAR ROBÓT - BRANŻA ELEKTRYCZNA - OŚWIETLENIE ULICZNE
Budowa drogi zbiorczej 1KD-Z na odcinku od ul. Krzywoustego do miejsca dawnego przebiegu

ul. Dziadoszańskiej (połączenia z terenem inwestycyjnym "A") wraz z infrastrukturą



Budowa drogi zbiorczej 1KD-Z na odcinku od ul. Krzywoustego do miejsca dawnego przebiegu ul. Dziadoszańskiej 

(połączenia z terenem inwestycyjnym „A”) wraz z infrastrukturą 
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F. PRZEDMIAR ROBÓT – BRANŻA ELEKTRYCZNA – SYGNALIZACJA 
ŚWIETLNA 



Lp Opis pozycji J.m. Ilość

Demontaż

1 Demontaż latarni sygnałów ulicznych o 1 i 2 komorach na maszcie, konsoli szt 12

2 Demontaż latarni sygnałów ulicznych o 4 komorach na maszcie, konsoli szt 6

3 Demontaż słupów oświetleniowych o masie do 100 kg szt 10

4 Demontaż masztów sygnalizacyjnych o masie 300-480 kg szt 2

5 Demontaż szaf sterowniczych sygnalizacji ulicznej i oświetlenia zewnętrznego o masie do 100 kg szt 1

6 Mechaniczna rozbiórka studni kablowych SK-1 stud. 5

7 Mechaniczna rozbiórka studni kablowych SK-2 stud. 14

8 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km m3 8,6

9 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km m3 8,6

Kanalizacja kablowa

10 Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gr.kat.III, 1 warstw.w ciągu kan., 1 rur.w warstwie, 1 otw.w ciągu kan.- rura HDPE 75 m 328

11 Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gr.kat.III, 1 warstw.w ciągu kan., 1 rur.w warstwie, 1 otw.w ciągu kan.- rura HDPE 110 m 29

12 Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gr.kat.III, 1 warstw.w ciągu kan., 2 rur.w warstwie, 2 otw.w ciągu kan.- rury HDPE 110 m 49

13 Mechaniczne przepychanie rur RHDPE 110 mm pod drogami i nasypami - za pierwszą rurę m 73,5

14 Mechaniczne przepychanie rur RHDPE 110 mm pod drogami i nasypami - za każdą następną rurę m 73,5

15 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK-2 dwuelementowych w gruncie kat.III stud. 14

16 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK-1 dwuelementowych w gruncie kat.III stud. 19

17 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III m3 76,6

18 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km m3 76,6

Linie kablowe

19 Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych-YKSY 7*1,5 m 981

20 Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych-YKSY 10*1,5 m 202

21 Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych-YKSY 14*1,5 m 179

22 Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych-XzTKMXpw 4*2*0,8 m 159

23 Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych XzTKMXpw 4*2*0,5 m 159

24 Montaż głowic kablowych - obróbka kabli sygnalizacyjnych wielożyłowych bez pancerza o ilości żył do 8 szt 56

25 Montaż głowic kablowych - obróbka kabli sygnalizacyjnych wielożyłowych bez pancerza o ilości żył do 16 szt 16

26 Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych (do 4 żył) szt 52

27 Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych (do 16 żył) szt 6

Pętle indukcyjne

28 Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na głębokość 5 cm m 526

29 Przewody LgY 2,5 mm2 układane  w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe m 2552

30 Montaż w rowach muf przelotowych z żywic syntetycznych na kablach sygnalizacyjnych do 4 żył szt. 26

31 Wypełnienie masa zalewowa szczelin głębokości do 5 cm i szerokości 2 cm m 526

32 Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 20 cm w ścianach lub stropach z betonu otw. 26

33 Montaż przepustów rurowych w ścianie - długość przepustu do 1 m - śr.zewnętrzna rury do 25 mm przepust. 26

Konstrukcje wsporcze

34 Montaż i stawianie słupów sygnalizacyjnych h=1,6 m  o masie do 100 kg szt 1

35 Montaż i stawianie słupów sygnalizacyjnych h=2,9 m o masie do 100 kg szt 9

36 Montaż i stawianie słupów sygnalizacyjnych h=3,5 m o masie do 100 kg szt 8

37 Montaż i stawianie słupów sygnalizacyjnych z wysięgnikiem 5 m o masie do 300 kg szt 2

38 Montaż i stawianie słupów sygnalizacyjnych z wysięgnikiem 6,5 m o masie do 300 kg szt 1

39 Zabezpieczenie podziemnej części słupów m2 17,9

40 Montaż wysięgników rurowych o masie do 50 kg na słupie szt 2

41 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km- wg. faktycznej odległości m3 2,4

42 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km m3 2,4

Sygnalizatory świetlne, przyciski zgłoszeniowe, sygnalizatory akustyczne

43 Montaż latarń sygnałów ulicznych 3*300 LED o ilości komór do 4 na gotowych przewieszkach lub konstrukcjach bramowych szt 8

44
Montaż latarń sygnałów ulicznych LED 3*300 kierumkowy strzałka w lewo  na maszcie z głowicą wierzchołkową o ilości komór 

do 4
szt 2

45
Montaż latarń sygnałów ulicznych LED 1*200 strzałka warunkowana w prawo maszcie z głowicą wierzchołkową o ilości komór 

do 2
szt 1

46 Montaż latarń sygnałów ulicznych LED 3*200 na maszcie z głowicą wierzchołkową o ilości komór do 4 szt 1

47
Montaż latarń sygnałów ulicznych 2*200 LED z sylwetką pieszego o ilości komór do 2 na gotowych przewieszkach lub 

konstrukcjach bramowych
szt 10

PRZEDMIAR ROBÓT - BRANŻA ELEKTRYCZNA - SYGNALIZACJA ŚWIETLNA
Budowa drogi zbiorczej 1KD-Z na odcinku od ul. Krzywoustego do miejsca dawnego przebiegu

ul. Dziadoszańskiej (połączenia z terenem inwestycyjnym "A") wraz z infrastrukturą



48
Montaż latarń sygnałów ulicznych 2*200 LED z sylwetką roweru o ilości komór do 2 na gotowych przewieszkach lub 

konstrukcjach bramowych
szt 6

49 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg- przycisk zgłoszeniowy szt 13

50 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg- sygnalizator akustyczny szt 10

51 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg- czujnik radarowy do detekcji pętli radarowej szt 5

52 Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU zewnętrzna szt 9

Sterownik sygnalizacji świetlnej

53 Podkopy ręczne nieumocnione wraz z zasypaniem o dług.do 3 m w gruncie kat. III m3 0,3

54
Montaż szaf sterowniczych sygnalizacji ulicznej lub oświetlenia zewnętrznego o ciężarze do 100 kg na gotowym fundamencie- 

szafa sterownicza sygnalizacji
szt 1

55 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III m3 0,3

56 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km- wg. faktycznej odległości m3 0,3

Badania pomontażowe

57 Pomiar linii kablowej do 4 żył w obwodach sterowania, sygnalizacji lub pomiaru odc 26

58 Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny 7-żyłowy odc. 23

59 Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny 10-żyłowy odc. 35

60 Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny 14-żyłowy odc. 3

61 Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) szt 24

62 Pomiar sygnalizacji skrzyżowania w zakresie do 16 grup sygnalizacyjnych kpl 1



Budowa drogi zbiorczej 1KD-Z na odcinku od ul. Krzywoustego do miejsca dawnego przebiegu ul. Dziadoszańskiej 

(połączenia z terenem inwestycyjnym „A”) wraz z infrastrukturą 

  Przedmiar robót 

  

 

 

 

 

 

 

G. PRZEDMIAR ROBÓT – BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA 



Lp Opis pozycji J.m. Ilość

1 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR2 13 szt

2 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR1 5 szt

3 Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gr. kat IV liczba warstw 2 liczba rur w warstwie 2 (RHDPEp 110/6,3) 448 m

4 Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gr. kat IV liczba warstw 1 liczba rur w warstwie 2 (RHDPEp 110/6,3) 10 m

5 Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gr. kat IV liczba warstw 2 liczba rur w warstwie 2 (RHDPEp 125/7,1) 50 m

6 Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gr. kat IV liczba warstw 1 liczba rur w warstwie 1 (RHDPEp 110/6,3) 93 m

PRZEDMIAR ROBÓT - BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA
Budowa drogi zbiorczej 1KD-Z na odcinku od ul. Krzywoustego do miejsca dawnego przebiegu

ul. Dziadoszańskiej (połączenia z terenem inwestycyjnym "A") wraz z infrastrukturą



Budowa drogi zbiorczej 1KD-Z na odcinku od ul. Krzywoustego do miejsca dawnego przebiegu ul. Dziadoszańskiej 

(połączenia z terenem inwestycyjnym „A”) wraz z infrastrukturą 

  Przedmiar robót 

  

 
 
 
 
 
 

H. PRZEDMIAR ROBÓT – REMONT ROWU NA ODCINKU OD 
PROJEKTOWANEGO PRZEPUSTU POD DROGĄ 1KD-Z DO 

ISTNIEJĄCEGO POD UL. DZIADOSZAŃSKĄ 

 



Lp Opis pozycji J.m. Ilość

1 Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i korony nasypów m2 921

2 Humusowanie i obsianie skarp i poboczy m2 921

3
Wykonanie remontu rowu - ścięcie traw, krzewów i drzew, pogłębienie, oczyszczenie, profilowanie wraz z odwiezieniem urobku 

oraz pozostałości po wycince na składowisko Wykonawcy z utylizacją
m 105

4 Ułożenie darniny "na płask" pasami o szerokości 1 m m2 267

5 Umocnienie skarpy i rowu materacem gabionowym gr. 17 cm na geowłókninie filtracyjnej m2 20

6
Umocnienie skarp płytami ażurowymi 40x60x8 cm ułożone na geowłókninie filtracyjnej zakotwione drewnianymi szpilami, otwory 

wypełnione humusem
m2 206

7 Wykonanie kiszki faszynowej o średnicy 20 cm wraz z przybiciem szpilek i wbiciem palików drewnianych m 181

PRZEDMIAR ROBÓT - REMONT ROWU NA ODCINKU OD PROJEKTOWANEGO 

PRZEPUSTU POD DROGĄ 1KD-Z DO ISTNIEJĄCEGO

POD UL. DZIADOSZAŃSKĄ

Budowa drogi zbiorczej 1KD-Z na odcinku od ul. Krzywoustego do miejsca dawnego przebiegu

ul. Dziadoszańskiej (połączenia z terenem inwestycyjnym "A") wraz z infrastrukturą


