
Wyszczególnienie
Lp. Pozycja elementów

rozliczeniowych nazwa ilo
1 2 3 4 5

ROBOTY MOSTOWE
M.11.00.00. FUNDAMENTOWANIE x x

1 M.11.01.01. Mechaniczne wykonanie wykopów w
gruncie kat IV wraz z odwiezieniem
urobku na sk adowisko Wykonawcy m3 201,40

2 - j.w. Lecz r cznie m3 45,40
3 M.11.01.04. Zasypanie wykopów z zag szczeniem

wska nik zag szczenie 0,98 ziemia z
dowozem z ukopu Wykonawcy

m3 18,60
4 M.11.01.07. Nasypy wraz z zag szczeniem i

formowanie sto ków z ziemi z ukopu
Wykonawcy - grunt przepuszczalny m3 123,50

5 M.11.03.02. Pale fundamentowe stalowe rednicy
30 cm, d . 10,0 m, stal R35,
wype niony betonem B-30 – 0,75 m3,
zbrojone stal  typu 18G2-b – 30,87kg szt. 4,00

M.12.00.00. ZBROJENIE x x
M.12.01.02. Zbrojenie betonu stal  klasy AII

6  - wykonanie oraz monta  zbrojenia
przyczó ków kg 718,00

7  - wykonanie oraz monta  zbrojenia
yty pomostowej i poprzecznic

podporowych kg 2 854,00
M.13.00.00. BETON x x

8 M.13.01.03. Beton podpór klasy B-30 w
elementach o grubo ci < 60 cm -
skrzyd a,  cianki wirowe m3 4,20

9 M.13.01.04. Beton podpór klasy B-30 w
elementach o grubo ci > 60 cm -
korpusy przyczó ków m3 2,60

10 M.13.01.05. Beton ustroju no nego klasy B 30
grubo ci < 60 cm - p yta pomostowa,
poprzecznice podporowe m3 13,80

11 M.13.02.02. Beton klasy  < B30 bez deskowania
- beton wyrównawczy B15 m3 1,00

12 M.13.03.02. Belka prefabrykowana typu T L=24 m,
klas  A typ A szt. 1,00

M.15.00.00. IZOLACJE x x
13 M.15.01.03. Wykonanie izolacji powierzchni

odziemnych poprzez dwukrotne
posmarowanie materia em
bitumicznym m2 29,20

14 M..15.06.01. Powierzchniowe zabezpieczenie
betonu po oczyszczeniu powierzchni
metod  strumieniowo ciern
materia ami typu PCC m2 135,00

15 M.17.00.00. YSKA x x
16 M.17.01.01. ysko elastomerowe kotwione o

nacisku min. N=300 kN szt. 4,00
M.18.00.00. URZ DZENIA DYLATACYJNE x x

PRZEDMIAR ROBÓT
BUDOWA K ADKI DLA PIESZYCH WRAZ Z DOJ CIAMI

 UL. M SK  NAD RZEK  CZERNA W MIEJSCOWO CI
Jednostka



17 M.18.01.03. Wype nienie przerwy dylatacyjnej
kordem lub piank  monta ow  i
wype nienie przerwy w jezdni i gzymsie
mas  trwale plastyczn
np. SikaFlex mb 3,88

M.19.00.00. ELEMENTY ZABEZPIECZAJ CE x x
18 M.19.01.01b U enie nawierzchni ci gu pieszo-

rowerowego z szarej kostki betonowej
gr. 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 gr. 5 cm i podsypka
ods czaj ca z piasku redniego gr. 10
cm m2 65,50

19 Umocnienie wlotu i wylotu przepustu  z
szarej kostki betonowej gr. 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej
 1:4 gr. 5 cm m2 2,50

20 M.19.01.01c U enie ober a betonowego 6x30 na
podsypce cementowo-piaskowej 1:4
gr. 5 cm m 93,00

21 enie ober a betonowego 8x30 na
podsypce cementowo-piaskowej 1:4
gr. 5 cm na po czeniu p yty
pomostowej i doj  do k adki m 2,00

22 M.19.01.04a Monta  barier ochronnych stalowych o
h=1,2m na k adce np.: wg KDM1.0 mb 64,00

23 Monta  barier ochronnych stalowych
o h=1,2m  na dojazdach np.:
Balustrada mostowa U12 rurowa firmy
Erplast mb 86,00

M.20.00.00. INNE ROBOTY x x
24 M.20.01.05. Umocnienia skarp humusowaniem z

obsianiem traw m2 135,50
25 M.20.01.06. Umocnienie skarp i sto ków

przyczó ków betonowymi p ytami
urowymi m2 9,50

26 M.20.01.13. Wykonanie nawierzchni gr. 5 mm z
ywic poliuretanowych na p ycie

pomostowej i gzymsach skrzyde ek m2 52,00
27 M.20.01.14. Przepust z rury z PEHD spiralnie

karbowana rednicy 600 mm, d ugo ci
L=7,0 m
(rura uci ta 1:1,5) na fundamencie
kruszywowym gr. 30 cm rycz. 1,00

28 M.20.02.05. wykonanie odwodnienia linowego np.:
ACO DRAIN Mutiline wraz z ACO
osadnikiem (wg zalece  producenta),
przykanalikiem oraz  umocnienie
wylotu przykanalika brukiem wg KPED
01.34 mb 3,00

29 M.20.02.06. Umocnienie brzegów i dna cieku,
wlotu i wylotu przepustu narzutem
kamiennym gr. 30 cm na geow ókninie

m2 212,00
30 M.20.02.15. Roboty pomiarowe i geodezyjne oraz

monta  punktów wysoko ciowych rycz. 1,00

RAZEM  KOSZT  ROBÓT  MOSTOWYCH (netto):
PODATEK Vat:
RAZEM  KOSZT  ROBÓT  MOSTOWYCH (brutto):



Wyszczególnienie Cena
Lp. Pozycja elementów jednostk. Warto

rozliczeniowych nazwa ilo [ z  ] [z ]
1 2 3 4 5 6 7

ROBOTY MOSTOWE
M.11.00.00. FUNDAMENTOWANIE x x x x

1 M.11.01.01. Mechaniczne wykonanie wykopów w
gruncie kat IV wraz z odwiezieniem
urobku na sk adowisko Wykonawcy m3 201,40

2 - j.w. Lecz r cznie m3 45,40
3 M.11.01.04. Zasypanie wykopów z zag szczeniem

wska nik zag szczenie 0,98 ziemia z
dowozem z ukopu Wykonawcy

m3 18,60
4 M.11.01.07. Nasypy wraz z zag szczeniem i

formowanie sto ków z ziemi z ukopu
Wykonawcy - grunt przepuszczalny m3 123,50

5 M.11.03.02. Pale fundamentowe stalowe rednicy
30 cm, d . 10,0 m, stal R35,
wype niony betonem B-30 – 0,75 m3,
zbrojone stal  typu 18G2-b – 30,87kg szt. 4,00

M.12.00.00. ZBROJENIE x x x x
M.12.01.02. Zbrojenie betonu stal  klasy AII

6  - wykonanie oraz monta  zbrojenia
przyczó ków kg 718,00

7  - wykonanie oraz monta  zbrojenia
yty pomostowej i poprzecznic

podporowych kg 2 854,00
M.13.00.00. BETON x x x x

8 M.13.01.03. Beton podpór klasy B-30 w
elementach o grubo ci < 60 cm -
skrzyd a,  cianki wirowe m3 4,20

9 M.13.01.04. Beton podpór klasy B-30 w
elementach o grubo ci > 60 cm -
korpusy przyczó ków m3 2,60

10 M.13.01.05. Beton ustroju no nego klasy B 30
grubo ci < 60 cm - p yta pomostowa,
poprzecznice podporowe m3 13,80

11 M.13.02.02. Beton klasy  < B30 bez deskowania
- beton wyrównawczy B15 m3 1,00

12 M.13.03.02. Belka prefabrykowana typu T L=24 m,
klas  A typ A szt. 1,00

M.15.00.00. IZOLACJE x x x x
13 M.15.01.03. Wykonanie izolacji powierzchni

odziemnych poprzez dwukrotne
posmarowanie materia em
bitumicznym m2 29,20

14 M..15.06.01. Powierzchniowe zabezpieczenie
betonu po oczyszczeniu powierzchni
metod  strumieniowo ciern
materia ami typu PCC m2 135,00

15 M.17.00.00. YSKA x x x x
16 M.17.01.01. ysko elastomerowe kotwione o

nacisku min. N=300 kN szt. 4,00
M.18.00.00. URZ DZENIA DYLATACYJNE x x x x

PRZEDMIAR ROBÓT
BUDOWA K ADKI DLA PIESZYCH WRAZ Z DOJ CIAMI CZ CA
 UL. M SK  NAD RZEK  CZERNA W MIEJSCOWO CI I OWA

Jednostka



17 M.18.01.03. Wype nienie przerwy dylatacyjnej
kordem lub piank  monta ow  i
wype nienie przerwy w jezdni i gzymsie
mas  trwale plastyczn
np. SikaFlex mb 3,88

M.19.00.00. ELEMENTY ZABEZPIECZAJ CE x x x x
18 M.19.01.01b U enie nawierzchni ci gu pieszo-

rowerowego z szarej kostki betonowej
gr. 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 gr. 5 cm i podsypka
ods czaj ca z piasku redniego gr. 10
cm m2 65,50

19 Umocnienie wlotu i wylotu przepustu  z
szarej kostki betonowej gr. 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej
 1:4 gr. 5 cm m2 2,50

20 M.19.01.01c U enie ober a betonowego 6x30 na
podsypce cementowo-piaskowej 1:4
gr. 5 cm m 93,00

21 enie ober a betonowego 8x30 na
podsypce cementowo-piaskowej 1:4
gr. 5 cm na po czeniu p yty
pomostowej i doj  do k adki m 2,00

22 M.19.01.04a Monta  barier ochronnych stalowych o
h=1,2m na k adce np.: wg KDM1.0 mb 64,00

23 Monta  barier ochronnych stalowych
o h=1,2m  na dojazdach np.:
Balustrada mostowa U12 rurowa firmy
Erplast mb 86,00

M.20.00.00. INNE ROBOTY x x x x
24 M.20.01.05. Umocnienia skarp humusowaniem z

obsianiem traw m2 135,50
25 M.20.01.06. Umocnienie skarp i sto ków

przyczó ków betonowymi p ytami
urowymi m2 9,50

26 M.20.01.13. Wykonanie nawierzchni gr. 5 mm z
ywic poliuretanowych na p ycie

pomostowej i gzymsach skrzyde ek m2 52,00
27 M.20.01.14. Przepust z rury z PEHD spiralnie

karbowana rednicy 600 mm, d ugo ci
L=7,0 m
(rura uci ta 1:1,5) na fundamencie
kruszywowym gr. 30 cm rycz. 1,00

28 M.20.02.05. wykonanie odwodnienia linowego np.:
ACO DRAIN Mutiline wraz z ACO
osadnikiem (wg zalece  producenta),
przykanalikiem oraz  umocnienie
wylotu przykanalika brukiem wg KPED
01.34 mb 3,00

29 M.20.02.06. Umocnienie brzegów i dna cieku,
wlotu i wylotu przepustu narzutem
kamiennym gr. 30 cm na geow ókninie

m2 212,00
30 M.20.02.15. Roboty pomiarowe i geodezyjne oraz

monta  punktów wysoko ciowych rycz. 1,00

RAZEM  KOSZT  ROBÓT  MOSTOWYCH (netto):
PODATEK Vat:
RAZEM  KOSZT  ROBÓT  MOSTOWYCH (brutto):


