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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
KOSZTORYS:

Roboty remontowe nawierzchni z kostki kamiennej1

m2Remonty cząstkowe nawierzchni brukowcowych z kamienia
łamanego wysokości 13-17 cm z uzupełnienie brakującej kostki
kamiennej  do 10% - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)

KNNR 6 1101
-03 z.o.2.7.

9902-01

1
d.1

22,500m2(1,5 * 1,5) * 10

91,000m2(26,0 + 65,0) * 1,0

113,500RAZEM

m2Ręczne rozebranie nawierzchni  z kostki brukowej  na podsypce
cementowo-piaskowej z rozbiórką ław betonowych i
wywiezieniem materiału z rozbiórki linia rozgraniczająca parking
z jezdnią - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)

KNNR 6 0803
-08 z.o.2.7.

9902-01

2
d.1

18,200m2(26,0 + 65,0) * 0,20

18,200RAZEM

mLinie rozgraniczajace  z dwóch rzędów kostki brukowej
kolorowej  na płask jednoskrzydłowe na podsypce cementowo-
piaskowej z uzupełnieniem ławy betonowej -  26-75 pojazdów na
godzinę

KNR 2-31
0607-02

z.o.2.13. 9902-
01

3
d.1

26,000m26,0

65,000m65,0

91,000RAZEM

m3Ława betonowa B-10 pod kostkę brukową betonowa linie
rozgraniczające zwykła 26-75 pojazdów na godzinę

KNR 2-31
0402-03

z.o.2.13. 9902-
01

4
d.1

1,820m3poz.3 * 0,20 * 0,10

1,820RAZEM
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	Dział:Roboty remontowe nawierzchni z kostki kamiennej 
	Pozycja: Remonty cząstkowe nawierzchni brukowcowych z kamienia łamanego wysokości 13-17 cm z uzupełnienie brakującej kostki kamiennej  do 10% - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
	(1,5 * 1,5) * 10
	(26,0 + 65,0) * 1,0
	113,500


	Pozycja: Ręczne rozebranie nawierzchni  z kostki brukowej  na podsypce cementowo-piaskowej z rozbiórką ław betonowych i wywiezieniem materiału z rozbiórki linia rozgraniczająca parking z jezdnią - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
	(26,0 + 65,0) * 0,20
	18,200


	Pozycja: Linie rozgraniczajace  z dwóch rzędów kostki brukowej kolorowej  na płask jednoskrzydłowe na podsypce cementowo-piaskowej z uzupełnieniem ławy betonowej -  26-75 pojazdów na godzinę
	26,0
	65,0
	91,000


	Pozycja: Ława betonowa B-10 pod kostkę brukową betonowa linie rozgraniczające zwykła 26-75 pojazdów na godzinę
	poz.3 * 0,20 * 0,10
	1,820






