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Lp.
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Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

PRZEDMIAR:

1 WYMAGANIA OGÓLNE

1.1 Tymczasowa organizacja ruchu

1.1.1 DM-
00.00.
00

kalk. własna
Wykonanie, utrzymanie i demontaż tymczasowej
organizacji ruchu wraz z kosztem opracowania i
zatwierdzenia projektu tymczasowej organizacji ruchu
na czas trwania robót,

rycz

1 rycz 1,00

RAZEM 1,00

2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

2.1 D-
01.01.
01

Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych

2.1.1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
- trasa drogi w terenie równinnym,
- obsługa geodezyjna budowy

1 1,00

RAZEM 1,00

2.2 Usunięcie drzew i krzaków

2.2.1 D-
01.02.
01

Wycinka krzewów

1 1,00

RAZEM 1,00

2.3 Zdjęcie warstwy humusu

2.3.1 D-
01.02.
02

KNR 2-01
0126-01
0126-02

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu i  gleby)
o grubości śr. 20 cm,
- zdjęcie warstwy humusu z powierzchni
projektowanej drogi,

m2

213 m2 213,00

RAZEM 213,00

2.3.2 D-
01.02.
02

KNR 2-01
0238-03
0214-03

Roboty ziemne wykonywane ładowarkami
gąsienicowymi o poj. łyżki 1.5 m3 z transportem
urobku samochodami samowył.,
- transport humusu i gleby na składowisko wraz  z
kosztami składowania i zagospodarowania,

m3

poz.2.3.1 * 0,20 m3 42,60

RAZEM 42,60

2.4 Roboty rozbiórkowe

2.4.1 D-
01.02.
04

KNR 2-31
0803-03
0803-04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek
mineralno-bitumicznych o śr. grubości 10 cm,
- rozebranie istniejącej nawierzchni bitumicznej.

m2

53,00 m2 53,00

RAZEM 53,00

2.4.2 D-
01.02.
04

KNR 2-31
0807-03

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm
na podsypce cemetowo - piaskowej

m2

445,00 m2 445,00

RAZEM 445,00

2.4.3 D-
01.02.
04

KNR 4-04
0306-01

Rozebranie konstrukcji żelbetowych o grubości do 50
cm
- rozebranie klombów betonowych.

m3

5,0 m3 5,00

RAZEM 5,00

2.4.4 D-
01.02.
04

KNR 2-31
0802-07
0802-08

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa
kamiennego o grubości 20 cm

m2

poz.2.4.1 + poz.2.4.2 + poz.2.4.3 m2 503,00

RAZEM 503,00

Norma EXPERT  Wersja: 5.11.200.15  Nr seryjny: 7275  Użytkownik: Andżelika Ertel

- 2 -



Przedmiar

Lp.
Nr

spec.
techn.

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

2.4.5 D-
01.02.
04

KNR 4-04
1103-04
1103-05

Wywiezienie bitumu z terenu rozbiórki przy
mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem samowyładowczym na odległość 10
km,
- załadunek i wywóz  materiału z rozbiórki
nawierzchni bitumicznej na wysypisko,

m3

poz.2.4.1 * 0,10 m3 5,30

RAZEM 5,30

2.4.6 D-
01.02.
04

KNR 4-04
1103-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy
mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem samowyładowczym na odległość 10
km,
- załadunek i wywóz gruzu na wysypisko,

m3

poz.2.4.2 * 0,08 m3 35,60

poz.2.4.3 * 0,50 m3 2,50

poz.2.4.4 * 0,20 m3 100,60

RAZEM 138,70

2.4.7 D-
01.02.
04

kalk. własna
Opłata za przyjęcie materiału z rozbiórki na wysypisku
- materiał bitumiczny z rozbiórki nawierzchni,

t

poz.2.4.5 * 2,00 t 10,60

RAZEM 10,60

2.4.8 D-
01.02.
04

kalk. własna
Opłata za przyjęcie materiału z rozbiórki na wysypisku
- gruz,

t

poz.2.4.6 * 2,00 t 277,40

RAZEM 277,40

2.4.9 D-
01.02.
04

KNNR 6
0806-02

Rozebranie krawężników betonowych na podsypce
cementowo-piaskowej,
- rozebranie krawężników 30x20 cm stanowiących
obramowanie nawierzchni jezdni,

m

79,00 m 79,00

RAZEM 79,00

2.4.10 D-
01.02.
04

KNNR 6
0806-08

Rozebranie obrzeży o wymiarach 8x30 cm na
podsypce piaskowej

m

26,00 m 26,00

RAZEM 26,00

2.4.11 D-
01.02.
04

KNR 4-04
1103-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy
mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem samowyładowczym,
- transport gruzu z rozbiórki na wysypisko,

m3

<krawężniki betonowe> poz.2.4.9 * 0,10 m3 7,90

<obrzeża betonowe> poz.2.4.10 * 0,05 m3 1,30

RAZEM 9,20

2.4.12 D-
01.02.
04

kalk. własna
Opłata za przyjęcie materiału z rozbiórki na wysypisku
- gruz z rozbiórki podbudowy i krawężników,

t

poz.2.4.11 * 2,00 t 18,40

RAZEM 18,40

2.4.13 D-
01.02.
04

KNR 4-04
0302-01

Rozebranie ław, stóp i fundamentów pod maszyny
betonowych o grubości (wysokości) do 70 cm

m3

<rozebranie ogrodzenia betonowego> 12 m3 12,00

RAZEM 12,00
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3 ROBOTY ZIEMNE

3.1 Wykopy w gruntach nieskalistych

3.1.1 D-
02.01.
01

KNR 2-01
0206-05
0214-04

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o
poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.IV z transp.urobku
samochod.samowyładowczymi na składowisko
Wykonawcy wraz z kosztami składowania,
- wykonanie wykopów dla konstrukcji  nawierzchni
jezdni i zbiornika.

m3

70 * 0,11 m3 7,70

RAZEM 7,70

3.1.2 D-
02.01.
01

KNR 2-01
0206-05
0214-04

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o
poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.IV z transp.urobku
samochod.samowyładowczymi na składowisko
Wykonawcy wraz z kosztami składowania,
- wykonanie wykopów dla konstrukcji  nawierzchni
jezdni i zbiornika.

m3

143 * 0,31 m3 44,33

RAZEM 44,33

4 PODBUDOWY

4.1 Podbudowa z mieszanki niezwiązanej

4.1.1 D-
04.04.
02

KNR 2-31
0114-07
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o
grubości po zagęszczeniu 20 cm,
- podbudowa z mieszanki niezwiązanej C90/3

m2

<nawierzchnia jezdni> poz.2.4.1 m2 53,00

<parkingi> 244,00 m2 244,00

<zjazdy> 44,00 + 32,00 m2 76,00

RAZEM 373,00

4.1.2 D-
04.04.
02

KNR 2-31
0114-07
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o
grubości po zagęszczeniu 10 cm,
- podbudowa z mieszanki niezwiązanej C90/3

m2

<chodnik> 356,00 m2 356,00

RAZEM 356,00

4.2 Podbudowa z mieszanki związanej

4.2.1 D-
04.05.
01

KNR AT-03
0201-02

Stabilizacja podłoża cementem przy użyciu zespołu
do stabilizacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 10
cm,
- podbudowa z mieszanki związanej C5/6.

m2

<chodniki> poz.4.1.2 m2 356,00

RAZEM 356,00

4.2.2 D-
04.05.
01

KNR AT-03
0201-02

Stabilizacja podłoża cementem przy użyciu zespołu
do stabilizacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 20
cm,
- podbudowa z mieszanki związanej C5/6.

m2

<zjazdy> 44,00 m2 44,00

RAZEM 44,00

4.2.3 D-
04.05.
01

KNR AT-03
0201-02

Stabilizacja podłoża cementem przy użyciu zespołu
do stabilizacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 30
cm,
- podbudowa z mieszanki związanej C5/6.

m2

<parkingi> 244,00 m2 244,00

RAZEM 244,00

5 NAWIERZCHNIE

5.1 Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna

5.1.1 D-
05.03.
05a

KNR 2-31
0310-05
0310-06

Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S - warstwa
ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm,
- nawierzchnia drogi.

m2

poz.2.4.1 m2 53,00

RAZEM 53,00

5.1.2 D-
05.03.
05a

Wykonanie warstwy uszarstniającej na dojazdach na
dł. 20 m z żywic epoksydowych i twardego kruszywa
boksytowego o granulacji 1-3 lub 1-4 mm

120 120,00
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RAZEM 120,00

5.2 Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wiążąca

5.2.1 D-
05.03.
05b

KNR 2-31
0310-01
0310-02

Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W -
warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po
zagęszczeniu 5 cm,
- nawierzchnia drogi

m2

poz.2.4.1 m2 53,00

RAZEM 53,00

5.3 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

5.3.1 D-
05.03.
05c

KNR AT-03
0202-02

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją
asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni
betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2
- warstwa wiążąca,

m2

poz.5.1.1 m2 53,00

RAZEM 53,00

5.3.2 D-
05.03.
05c

KNR AT-03
0202-01

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją
asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z
gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji
0,8 kg/m2
- podbudowa z mieszanki niezwiązanej,

m2

poz.5.1.1 m2 53,00

RAZEM 53,00

5.4 Nawierzchnia z asfaltu lanego

5.5 Nawierzchnie z kostki brukowej, betonowej

5.5.1 D-
05.03.
23

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości
8 cm na podsypce cementowo-piaskowej

m2

<parkingi> 244,00 m2 244,00

<zjazdy> 44,00 + 32,00 m2 76,00

<chodniki> 356,00 m2 356,00

RAZEM 676,00

6 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

6.1 Oznakowanie pionowe

6.1.1 D-
07.02.
01

KNR 2-31
0702-02

Wsporniki do znaków drogowych z rur stalowych o śr.
60 mm.

szt.

2 szt. 2,00

RAZEM 2,00

6.1.2 D-
07.02.
01

KNR 2-31
0702-02

Słupek do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 60
mm.

szt.

1 szt. 1,00

RAZEM 1,00

6.1.3 D-
07.02.
01

KNR 2-31
0703-02

Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu o
powierzchni ponad 0.3 m2.

szt.

6 szt. 6,00

RAZEM 6,00

6.2 Oznakowanie poziome

6.2.1 D-
07.01.
01

KNR AT-04
0204-02

Oznakowanie poziome cienkowarstwowe nawierzchni
bitumicznych -  wykonywane mechanicznie

m2

119,4 m2 119,40

RAZEM 119,40

6.3 Urządzenia bezpieczeństwa

6.3.1 D-
07.01.
01

KNR AT-04
0206-02

Oznakowanie poziome nawierzchni za pomocą
prefabrykatów z mas termoplastycznych - pasy ciągłe:
- oznakowanie przejścia dla pieszych, pasy
integracyjne dla niewidomych.

m2

3,2 m2 3,20
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RAZEM 3,20

7 ELEMENTY ULIC

7.1 Krawężniki betonowe

7.1.1 D-
08.01.
01

KNNR 6
0403-04

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30
cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce
cementowo-piaskowej
- obramowanie jezdni,

m

115,00 m 115,00

RAZEM 115,00

7.1.2 D-
08.01.
01

KNNR 6
0403-04

Krawężniki betonowe obniżone o wymiarach 20x22
cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce
cementowo-piaskowej wyniesiony na 2 cm

m

41,00 m 41,00

RAZEM 41,00

7.1.3 D-
08.01.
01

KNNR 6
0403-04

Krawężniki betonowe zejściowe o wymiarach 20x22
cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce
cementowo-piaskowej

m

4,00 m 4,00

RAZEM 4,00

7.2 Betonowe obrzeża chodnikowe

7.2.1 D.08.0
3.01

KSNR 6
0404-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione
zaprawą cementową,
-obramowanie nawierzchni chodników

m

95,00 m 95,00

RAZEM 95,00

7.2.2 D-
08.03.
01

KNR 2-31
0402-04
analogia

Ława pod obrzeża betonowa z oporem - ława z
betonu C16/20

m3

poz.7.2.1 * [0,21 * 0,1 + 0,18 * 0,1] m3 3,71

RAZEM 3,71

7.3 OŚWIETLENIE ULICZNE

7.3.1 Oświetlenie dedykowane dla przejść dla pieszych:
projektowany słup latarni z oprawą LED,
projektowana oświetleniowa linia kablowa

szt

1 szt 1,00

RAZEM 1,00

7.3.2 Sygnalizacja świetlna na przejściu dla pieszych szt

1 szt 1,00

RAZEM 1,00

Norma EXPERT  Wersja: 5.11.200.15  Nr seryjny: 7275  Użytkownik: Andżelika Ertel

- 6 -


	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Przedmiar
	Dział:WYMAGANIA OGÓLNE
	Dział:Tymczasowa organizacja ruchu
	Pozycja: Wykonanie, utrzymanie i demontaż tymczasowej organizacji ruchu wraz z kosztem opracowania i zatwierdzenia projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas trwania robót,
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
	Dział:Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym,
- obsługa geodezyjna budowy
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Usunięcie drzew i krzaków
	Pozycja: Wycinka krzewów
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Zdjęcie warstwy humusu
	Pozycja: Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu i  gleby) o grubości śr. 20 cm,
- zdjęcie warstwy humusu z powierzchni projektowanej drogi,
	Obmiar: <edit>213</edit>

	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane ładowarkami gąsienicowymi o poj. łyżki 1.5 m3 z transportem urobku samochodami samowył.,
- transport humusu i gleby na składowisko wraz  z kosztami składowania i zagospodarowania,
	Obmiar: <edit>poz.2.3.1 * 0,20</edit>


	Dział:Roboty rozbiórkowe
	Pozycja: Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o śr. grubości 10 cm,
- rozebranie istniejącej nawierzchni bitumicznej.
	Obmiar: <edit>53,00</edit>

	Pozycja: Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cemetowo - piaskowej
	Obmiar: <edit>445,00</edit>

	Pozycja: Rozebranie konstrukcji żelbetowych o grubości do 50 cm
- rozebranie klombów betonowych.
	Obmiar: <edit>5,0</edit>

	Pozycja: Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 20 cm
	Obmiar: <edit>poz.2.4.1 + poz.2.4.2 + poz.2.4.3</edit>

	Pozycja: Wywiezienie bitumu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 10 km,
- załadunek i wywóz  materiału z rozbiórki nawierzchni bitumicznej na wysypisko,
	Obmiar: <edit>poz.2.4.1 * 0,10</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 10 km,
- załadunek i wywóz gruzu na wysypisko,
	Obmiar: <edit>poz.2.4.2 * 0,08</edit>
	Obmiar: <edit>poz.2.4.3 * 0,50</edit>
	Obmiar: <edit>poz.2.4.4 * 0,20</edit>

	Pozycja: Opłata za przyjęcie materiału z rozbiórki na wysypisku - materiał bitumiczny z rozbiórki nawierzchni,
	Obmiar: <edit>poz.2.4.5 * 2,00</edit>

	Pozycja: Opłata za przyjęcie materiału z rozbiórki na wysypisku - gruz,
	Obmiar: <edit>poz.2.4.6 * 2,00</edit>

	Pozycja: Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej,
- rozebranie krawężników 30x20 cm stanowiących obramowanie nawierzchni jezdni,
	Obmiar: <edit>79,00</edit>

	Pozycja: Rozebranie obrzeży o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej
	Obmiar: <edit>26,00</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym,
- transport gruzu z rozbiórki na wysypisko,
	Obmiar: <edit><krawężniki betonowe> poz.2.4.9 * 0,10</edit>
	Obmiar: <edit><obrzeża betonowe> poz.2.4.10 * 0,05</edit>

	Pozycja: Opłata za przyjęcie materiału z rozbiórki na wysypisku - gruz z rozbiórki podbudowy i krawężników,
	Obmiar: <edit>poz.2.4.11 * 2,00</edit>

	Pozycja: Rozebranie ław, stóp i fundamentów pod maszyny betonowych o grubości (wysokości) do 70 cm
	Obmiar: <edit><rozebranie ogrodzenia betonowego> 12</edit>


	Dział:ROBOTY ZIEMNE
	Dział:Wykopy w gruntach nieskalistych
	Pozycja: Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.IV z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami składowania,
- wykonanie wykopów dla konstrukcji  nawierzchni jezdni i zbiornika.
	Obmiar: <edit>70 * 0,11</edit>
	Obmiar: <edit>143 * 0,31</edit>


	Dział:PODBUDOWY
	Dział:Podbudowa z mieszanki niezwiązanej
	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm,
- podbudowa z mieszanki niezwiązanej C90/3
	Obmiar: <edit><nawierzchnia jezdni> poz.2.4.1</edit>
	Obmiar: <edit><parkingi> 244,00</edit>
	Obmiar: <edit><zjazdy> 44,00 + 32,00</edit>

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm,
- podbudowa z mieszanki niezwiązanej C90/3
	Obmiar: <edit><chodnik> 356,00</edit>


	Dział:Podbudowa z mieszanki związanej
	Pozycja: Stabilizacja podłoża cementem przy użyciu zespołu do stabilizacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm,
- podbudowa z mieszanki związanej C5/6.
	Obmiar: <edit><chodniki> poz.4.1.2</edit>

	Pozycja: Stabilizacja podłoża cementem przy użyciu zespołu do stabilizacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm,
- podbudowa z mieszanki związanej C5/6.
	Obmiar: <edit><zjazdy> 44,00</edit>

	Pozycja: Stabilizacja podłoża cementem przy użyciu zespołu do stabilizacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm,
- podbudowa z mieszanki związanej C5/6.
	Obmiar: <edit><parkingi> 244,00</edit>


	Dział:NAWIERZCHNIE
	Dział:Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna
	Pozycja: Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm,
- nawierzchnia drogi.
	Obmiar: <edit>poz.2.4.1</edit>

	Pozycja: Wykonanie warstwy uszarstniającej na dojazdach na dł. 20 m z żywic epoksydowych i twardego kruszywa boksytowego o granulacji 1-3 lub 1-4 mm
	Obmiar: <edit>120</edit>


	Dział:Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wiążąca
	Pozycja: Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm,
- nawierzchnia drogi
	Obmiar: <edit>poz.2.4.1</edit>


	Dział:Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
	Pozycja: Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2
- warstwa wiążąca,
	Obmiar: <edit>poz.5.1.1</edit>

	Pozycja: Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m2
- podbudowa z mieszanki niezwiązanej,
	Obmiar: <edit>poz.5.1.1</edit>


	Dział:Nawierzchnia z asfaltu lanego
	Dział:Nawierzchnie z kostki brukowej, betonowej 
	Pozycja: Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	Obmiar: <edit><parkingi> 244,00</edit>
	Obmiar: <edit><zjazdy> 44,00 + 32,00</edit>
	Obmiar: <edit><chodniki> 356,00</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>


	Dział:URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
	Dział:Oznakowanie pionowe
	Pozycja: Wsporniki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 60 mm.
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Słupek do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 60 mm.
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu o powierzchni ponad 0.3 m2.
	Obmiar: <edit>6</edit>


	Dział:Oznakowanie poziome
	Pozycja: Oznakowanie poziome cienkowarstwowe nawierzchni bitumicznych -  wykonywane mechanicznie
	Obmiar: <edit>119,4</edit>


	Dział:Urządzenia bezpieczeństwa
	Pozycja: Oznakowanie poziome nawierzchni za pomocą prefabrykatów z mas termoplastycznych - pasy ciągłe:
- oznakowanie przejścia dla pieszych, pasy integracyjne dla niewidomych.
	Obmiar: <edit>3,2</edit>


	Dział:ELEMENTY ULIC
	Dział:Krawężniki betonowe
	Pozycja: Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
- obramowanie jezdni,
	Obmiar: <edit>115,00</edit>

	Pozycja: Krawężniki betonowe obniżone o wymiarach 20x22 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej wyniesiony na 2 cm
	Obmiar: <edit>41,00</edit>

	Pozycja: Krawężniki betonowe zejściowe o wymiarach 20x22 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
	Obmiar: <edit>4,00</edit>


	Dział:Betonowe obrzeża chodnikowe
	Pozycja: Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową,
-obramowanie nawierzchni chodników
	Obmiar: <edit>95,00</edit>

	Pozycja: Ława pod obrzeża betonowa z oporem - ława z betonu C16/20
	Obmiar: <edit>poz.7.2.1 * [0,21 * 0,1 + 0,18 * 0,1]</edit>


	Dział:OŚWIETLENIE ULICZNE
	Pozycja: Oświetlenie dedykowane dla przejść dla pieszych:  projektowany słup latarni z oprawą LED, projektowana oświetleniowa linia kablowa
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Sygnalizacja świetlna na przejściu dla pieszych
	Obmiar: <edit>1</edit>





