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poznańska_stęszew_etap I_of ZESTAWIENIE DZIAŁÓW

Lp. Kod 
wg 
CPV

Nazwa działu Od Do

Remont jezdni ul. Poznańskiej w Stęszewie
1 Roboty w zakresie nawierzchni ulic i dróg dla pieszych 1 32

1.1 Roboty przygotowawcze 1 1
1.2 Roboty rozbiórkowe 2 8
1.3 Krawę niki i obrze a 9 12
1.4 452332

52-0
Konstrukcja odtworzenia nawierzchni w miejscu wymienionego krawę nika 13 17

1.5 452332
22-1

Remont ul. Poznańskiej 18 24

1.6 452332
22-1

Dostosowanie istniej cych elementów zagospodarowania terenu do projektowanych rzędnych 25 26

1.7 Regulacja wysoko ciowa urz dzeń podziemnych 27 29
1.8 452332

90-8
Oznakowanie poziome 30 32

- 2 -

Norma PRO Wersja 4.61 Nr seryjny: 2020



poznańska_stęszew_etap I_of Przedmiar robót

Lp. Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

Remont jezdni ul. Poznańskiej w Stęszewie
1 Roboty w zakresie nawierzchni ulic i dróg dla pieszych

1.1 Roboty przygotowawcze
1

d.1.1
D-01.
01.01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym km

0,165 km 0,165
RAZEM 0,165

1.2 Roboty rozbiórkowe
2

d.1.2
D-01.
02.04

Roboty remontowe - cięcie pił  nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm m

326 m 326,00
RAZEM 326,00

3
d.1.2

D-01.
02.04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubo ci
18 cm

m2

poz.2*0,3 m2 97,80
RAZEM 97,80

4
d.1.2

D-01.
02.04

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubo ci 20 cm m2

poz.3 m2 97,80
RAZEM 97,80

5
d.1.2

D-01.
02.04

Rozebranie krawę ników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej m

poz.2 m 326,00
RAZEM 326,00

6
d.1.2

D-01.
02.04

Rozebranie ław pod krawę niki z betonu m3

poz.5*0,08 m3 26,08
RAZEM 26,08

7
d.1.2

D-01.
02.04

Załadowanie gruzu koparko-ładowark  przy obsłudze na zmianę robocz  przez 3 samo-
chody samowyładowcze

m3

(poz.3*0,38+poz.5*0,15*0,30+poz.6)*1,5 m3 116,871
RAZEM 116,871

8
d.1.2

D-01.
02.04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu sa-
mochodem samowyładowczym na odległo ć  ...km uaktualnion  przez Oferenta wraz z
uwzględnieniem kosztów utylizacji

m3

poz.7 m3 116,871
RAZEM 116,871

1.3 Krawężniki i obrzeża
9

d.1.3
D-08.
01.01

Rowki pod krawę niki i ławy krawę nikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.I-II m

<krawę nik 15x30>
273<wyniesiony> 273,00
55<obni ony> 55,00
A  (obliczenia pomocnicze) =========

328,00
347< ciek> 347,00
B  (obliczenia pomocnicze) =========

347,00
 
poz.9A+poz.9B m 675,00

RAZEM 675,00
10

d.1.3
D-08.
01.01

Ława pod krawę niki 15x30 betonowa z oporem C12/15 m3

poz.9A*(0,35*0,15+0,15*0,10)<pod krawę niki 15x30> m3 22,140
poz.9B*0,2*0,2<pod ciek> m3 13,880

RAZEM 36,020
11

d.1.3
D-08.
01.01

Krawę niki betonowe wystaj ce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-pias-
kowej

m

poz.9A m 328,00
RAZEM 328,00

12
d.1.3

D-08.
05.02

cieki uliczne z dwóch rzędów klinkieru drogowego na płask jednoskrzydłowe na pod-
sypce cementowo-piaskowej
ANALOGIA:[ cieki uliczne z dwóch rzędów betonowej kostki brukowej gr. 8cm  na pod-
sypce cementowo-piaskowej]

m

poz.9B m 347,00
RAZEM 347,00

1.4 Konstrukcja odtworzenia nawierzchni w miejscu wymienionego krawężnika
13

d.1.4
D-04.
04.02

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubo ci po zagęszczeniu 25 cm -
roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wę szych ni  2.5 m

m2

poz.3 m2 97,80
RAZEM 97,80
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poznańska_stęszew_etap I_of Przedmiar robót

Lp. Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

14
d.1.4

D-04.
03.01

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsj  asfaltow  na zimno podbudowy lub na-
wierzchni betonowej/bitumicznej; zu ycie emulsji 0,5 kg/m2 (w miejscu rozbiórki na-
wierzchni asfaltowej)

m2

poz.13 m2 97,80
RAZEM 97,80

15
d.1.4

D-05.
03.05

Wyrownanie istniej cej podbudowy mieszank  mineralno-asfaltowa z wbudowaniem
ręcznym - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wę szych ni  2.5 m
ANALOGIA:[Ręczne uło enie warstwy podbudowy z mieszanki mineralno-asfaltowej
AC16P gr. 7cm]

t

poz.13*7*0,025 t 17,12
RAZEM 17,12

16
d.1.4

D-04.
03.01

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsj  asfaltow  na zimno podbudowy lub na-
wierzchni betonowej/bitumicznej; zu ycie emulsji 0,5 kg/m2 (w miejscu rozbiórki na-
wierzchni asfaltowej)

m2

poz.13 m2 97,80
RAZEM 97,80

17
d.1.4

D-05.
03.05

Wyrownanie istniej cej podbudowy mieszank  mineralno-asfaltowa z wbudowaniem
ręcznym - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wę szych ni  2.5 m
ANALOGIA:[Ręczne uło enie warstwy wi cej z mieszanki mineralno-asfaltowej
AC16W gr. 6cm]

t

poz.13*6*0,025 t 14,67
RAZEM 14,67

1.5 Remont ul. Poznańskiej
18

d.1.5
D-04.
03.01

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem mate-
riału z rozbiórki na odl. do 1 km

m2

1612 m2 1 612,00
RAZEM 1 612,00

19
d.1.5

D-04.
03.01

Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2

poz.18 m2 1 612,00
RAZEM 1 612,00

20
d.1.5

D-04.
03.01

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 
ANALOGIA: [Skropienie warstwy bitumicznej po frezowaniu]

m2

poz.18 m2 1 612,00
RAZEM 1 612,00

21
d.1.5

D-05.
03.05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wi ca wy-
równawcza asfaltowa AC16W - grubo ć rednia po zagęszczeniu 6 cm

m2

poz.18 m2 1 612,00
RAZEM 1 612,00

22
d.1.5

D-04.
03.01

Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2

poz.18 m2 1 612,00
RAZEM 1 612,00

23
d.1.5

D-04.
03.01

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 
ANALOGIA: [Skropienie warstwy bitumicznej po frezowaniu]

m2

poz.18 m2 1 612,00
RAZEM 1 612,00

24
d.1.5

D-05.
03.13

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa cieralna asfal-
towa SMA 8S - grubo ć po zagęszczeniu 4 cm

m2

poz.18 m2 1 612,00
RAZEM 1 612,00

1.6 Dostosowanie istniejących elementów zagospodarowania terenu do projektowanych rzędnych
25

d.1.6
D-01.
02.04

Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na podsypce cementowo-piaskowej
ANALOGIA: [Rozbiórka betonowej kostki  grub. 8 cm na podsypce cementowo - piasko-
wej ]

m2

217<chodnik / zjazdy> m2 217,00
55<ul. Skorupki> m2 55,00
40<zatoka> m2 40,00

RAZEM 312,00
26

d.1.6
D-05.
03.23a

Nawierzchnie z kostki betonowej grubo ci 80 mm typu CEGŁA na podsypce
cementowo-piaskowej grubo ci 50 mm z wypełnieniem spoin zapraw  cementow  - kos-
tka z rozbiórki

m2

poz.25 m2 312,00
RAZEM 312,00

1.7 Regulacja wysoko ciowa urządzeń podziemnych
27

d.1.7
D-10.
00.01

Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych szt.

6 szt. 6,00
RAZEM 6,00

28
d.1.7

D-10.
00.01

Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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poznańska_stęszew_etap I_of Przedmiar robót

Lp. Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

29
d.1.7

D-10.
00.01

Regulacja pionowa studzienek dla kratek ciekowych ulicznych szt.

3 szt. 3,00
RAZEM 3,00

1.8 Oznakowanie poziome
30

d.1.8
D-07.
01.01

Ręczne malowanie strzałek i innych symboli na jezdni farb  akrylow  nawierzchniow m2

8,92*2<P-10> m2 17,84
8,4*0,375<P-14> m2 3,15

RAZEM 20,99
31

d.1.8
D-07.
01.01

Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych ci głych na jezdni farb
nawierzchniow

m2

27,3*0,24<P-4> m2 6,55
RAZEM 6,55

32
d.1.8

D-07.
01.01

Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych przerywanych na jezdni
farb  nawierzchniow

m2

58,8*0,04<P-1b> m2 2,35
11,02*0,12<P-1e> m2 1,32
71,4*0,08<P-6> m2 5,71

RAZEM 9,38
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poznańska_stęszew_etap I_of Kosztorys ofertowy

Lp. Nr spec.
techn.

Opis Jedn. miary Ilo ć Cena
zł

Warto ć
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

Remont jezdni ul. Poznańskiej w Stęszewie
1 Roboty w zakresie nawierzchni ulic i dróg dla pieszych

1.1 Roboty przygotowawcze
1

d.1.1
D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa

drogi w terenie równinnym
km 0,165

1.2 Roboty rozbiórkowe
2

d.1.2
D-01.02.04 Roboty remontowe - cięcie pił  nawierzchni bitumicznych na

gł. 6-10 cm
m 326

3
d.1.2

D-01.02.04 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek
mineralno-bitumicznych o grubo ci 18 cm

m2 poz.2*0,3 =
97,80

4
d.1.2

D-01.02.04 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamienne-
go o grubo ci 20 cm

m2 poz.3 = 97,80

5
d.1.2

D-01.02.04 Rozebranie krawę ników betonowych 15x30 cm na podsyp-
ce cementowo-piaskowej

m poz.2 =
326,00

6
d.1.2

D-01.02.04 Rozebranie ław pod krawę niki z betonu m3 poz.5*0,08 =
26,08

7
d.1.2

D-01.02.04 Załadowanie gruzu koparko-ładowark  przy obsłudze na
zmianę robocz  przez 3 samochody samowyładowcze

m3 (poz.3*0,38+
poz.5*0,15*

0,30+poz.6)*
1,5 =

116,871
8

d.1.2
D-01.02.04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym za-

ładowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym
na odległo ć  ...km uaktualnion  przez Oferenta wraz z
uwzględnieniem kosztów utylizacji

m3 poz.7 =
116,871

1.3 Krawężniki i obrzeża
9

d.1.3
D-08.01.01 Rowki pod krawę niki i ławy krawę nikowe o wymiarach

30x30 cm w gruncie kat.I-II
m poz.9A+poz.

9B = 675,00
10

d.1.3
D-08.01.01 Ława pod krawę niki 15x30 betonowa z oporem C12/15 m3 36,020

11
d.1.3

D-08.01.01 Krawę niki betonowe wystaj ce o wymiarach 15x30 cm na
podsypce cementowo-piaskowej

m poz.9A =
328,00

12
d.1.3

D-08.05.02 cieki uliczne z dwóch rzędów klinkieru drogowego na płask
jednoskrzydłowe na podsypce cementowo-piaskowej
ANALOGIA:[ cieki uliczne z dwóch rzędów betonowej kost-
ki brukowej gr. 8cm  na podsypce cementowo-piaskowej]

m poz.9B =
347,00

1.4 Konstrukcja odtworzenia nawierzchni w miejscu wymienionego krawężnika
13

d.1.4
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o gru-

bo ci po zagęszczeniu 25 cm - roboty na poszerzeniach,
przekopach lub pasach wę szych ni  2.5 m

m2 poz.3 = 97,80

14
d.1.4

D-04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsj  asfaltow
na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej;
zu ycie emulsji 0,5 kg/m2 (w miejscu rozbiórki nawierzchni
asfaltowej)

m2 poz.13 =
97,80

15
d.1.4

D-05.03.05 Wyrownanie istniej cej podbudowy mieszank  mineralno-as-
faltowa z wbudowaniem ręcznym - roboty na poszerzeniach,
przekopach lub pasach wę szych ni  2.5 m
ANALOGIA:[Ręczne uło enie warstwy podbudowy z mie-
szanki mineralno-asfaltowej AC16P gr. 7cm]

t poz.13*7*
0,025 =

17,12

16
d.1.4

D-04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsj  asfaltow
na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej;
zu ycie emulsji 0,5 kg/m2 (w miejscu rozbiórki nawierzchni
asfaltowej)

m2 poz.13 =
97,80

17
d.1.4

D-05.03.05 Wyrownanie istniej cej podbudowy mieszank  mineralno-as-
faltowa z wbudowaniem ręcznym - roboty na poszerzeniach,
przekopach lub pasach wę szych ni  2.5 m
ANALOGIA:[Ręczne uło enie warstwy wi cej z mieszanki
mineralno-asfaltowej AC16W gr. 6cm]

t poz.13*6*
0,025 =

14,67

1.5 Remont ul. Poznańskiej
18

d.1.5
D-04.03.01 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o

gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km
m2 1 612

19
d.1.5

D-04.03.01 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej
(bitum)

m2 poz.18 =
1612,00

20
d.1.5

D-04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 
ANALOGIA: [Skropienie warstwy bitumicznej po frezowaniu]

m2 poz.18 =
1612,00

21
d.1.5

D-05.03.05 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso-
wych - warstwa wi ca wyrównawcza asfaltowa AC16W -
grubo ć rednia po zagęszczeniu 6 cm

m2 poz.18 =
1612,00

22
d.1.5

D-04.03.01 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej
(bitum)

m2 poz.18 =
1612,00

23
d.1.5

D-04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 
ANALOGIA: [Skropienie warstwy bitumicznej po frezowaniu]

m2 poz.18 =
1612,00
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poznańska_stęszew_etap I_of Kosztorys ofertowy

Lp. Nr spec.
techn.

Opis Jedn. miary Ilo ć Cena
zł

Warto ć
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
24

d.1.5
D-05.03.13 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso-

wych - warstwa cieralna asfaltowa SMA 8S - grubo ć po
zagęszczeniu 4 cm

m2 poz.18 =
1612,00

1.6 Dostosowanie istniejących elementów zagospodarowania terenu do projektowanych rzędnych
25

d.1.6
D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na podsypce

cementowo-piaskowej
ANALOGIA: [Rozbiórka betonowej kostki  grub. 8 cm na
podsypce cementowo - piaskowej ]

m2 312,00

26
d.1.6

D-05.03.23a Nawierzchnie z kostki betonowej grubo ci 80 mm typu CEG-
ŁA na podsypce cementowo-piaskowej grubo ci 50 mm z
wypełnieniem spoin zapraw  cementow  - kostka z rozbiórki

m2 poz.25 =
312,00

1.7 Regulacja wysoko ciowa urządzeń podziemnych
27

d.1.7
D-10.00.01 Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych szt. 6

28
d.1.7

D-10.00.01 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt. 1

29
d.1.7

D-10.00.01 Regulacja pionowa studzienek dla kratek ciekowych ulicz-
nych

szt. 3

1.8 Oznakowanie poziome
30

d.1.8
D-07.01.01 Ręczne malowanie strzałek i innych symboli na jezdni farb

akrylow  nawierzchniow
m2 20,99

31
d.1.8

D-07.01.01 Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędzio-
wych ci głych na jezdni farb  nawierzchniow

m2 27,3*0,24<P-
4> = 6,55

32
d.1.8

D-07.01.01 Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędzio-
wych przerywanych na jezdni farb  nawierzchniow

m2 9,38

Warto ć kosztorysowa robót bez podatku VAT

Słownie:  
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poznańska_stęszew_etap I_of Zestawienie stosowanych katalogów

Lp. Wydawnictwo
1 ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996
2 ATHENASOFT wyd.I 2000
3 ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996
4 ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996
5 IGM wyd.II 2001
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