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PRZEDMIAR
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45221000-2 Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej
45255600-5 Roboty w zakresie kładzenia rur w kanalizacji
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 426 
ADRES INWESTYCJI   :     Na odcinku Piotrówka - Zawadzkie
INWESTOR   :     Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
ADRES INWESTORA   :     ul. Oleska 127
BRANŻA   :     Drogowa, mostowa, sanitarna i elektryczna
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Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI 
 Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie kompleksowej dokumentacji w stadium projektu budowlanego i wykonawczego
na "Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 426 na odcinku Piotrówka-Zawadzkie".
Lokalizację odcinka objętego projektem przedstawiono na Rys. 1 Plan orientacyjny.
Długość odcinka objętego opracowaniem wynosi ok. 8 km.
2. PODSTAWA OPRACOWANIA
" Umowa z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Opolu nr 201/2009 z dnia 02.09.2009r..
" Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna i formalno-prawna związana
z  regulacją stanu prawnego gruntów zajętych pod pasy drogowe.
" Mapy sytuacyjno-wysokościowe - opracowane przez Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych i Kartograficznych Jozef Wacht
" Rozporządzenie MTiGM z dnia 02.03.1999r. poz. 430 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i
ich usytuowanie - Dziennik Ustaw Nr 43 z 14 maja 1999 r.
" Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych. Generalna Dyrekcja Dróg    Publicznych w Warszawie, Warszawa 2001 r.
" Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów
drogowych
oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania
na drogach poz. 2181 Dziennik Ustaw z dnia 23 grudnia 2003r. Nr 220.
" Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem - Dz. U. Nr 177 - poz. 1729.
" Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane - z późniejszymi zmianami.
 
3. CEL I ZAKRES PROJEKTU STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU
Celem opracowania jest podanie sposobu oznakowania pionowego i poziomego
po zakończeniu robót objętych projektem "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 426 na odcinku Piotrówka-Zawadzkie"
4. STAN ISTNIEJĄCY 
Droga na projektowanym odcinku przebiega zarówno przez obszar zabudowany
i niezabudowany. 
Obszar niezabudowany, określony na podstawie istniejącego oznakowania, występuje
na następującym odcinku: (PPT) 0+180 do km 7+206.
Obszar zabudowany występuje na odcinku od km 7+206 do końca trasy.  
Obecnie droga wojewódzka nr 426 na odcinku objętym projektem posiada przekrój drogowy z jezdnią szerokości 6 m (dwa pasy ruchu-
po 3,0m), poboczami gruntowymi szerokości zmiennej.
Droga na obszarze niezabudowanym przebiega przez tereny, na których dominują
grunty leśne oraz łąki.
5. ANALIZA POWIĄZANIA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 426 Z INNYMI DROGAMI 
Droga wojewódzka nr 426 krzyżuje się z drogami gminnymi (wewnętrznymi leśnymi) w KM 0+896,5 str. P i w KM 5+979,0 str. P oraz z
drogą gminną nr 105559 w KM 7+089,5 i KM 7+625,5 str. L.
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Piotrówka Zawadzkie IV kw 2015 całość v3 PRZEDMIAR

Lp. Nr spec.techn. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Prace budowlano-montażowe(branża drogowa) 
1.1 WARUNKI OGÓLNE
1 DM.00.00.00/DM

00.00.03 
Koszty związane z dostosowaniem się do Warunków Ogól-
nych kontraktu (do 1 % wartości kosztorysu ofertowego)

ryczałt

1 ryczałt 1.00
RAZEM 1.00

2 DM.00.00.00 Koszty związane z zajęciem sąsiednich działek dla celów pro-
wadzenia robót wraz z wypłatą odszkodowań oraz doprowa-
dzenIe działek do stanu pierwotnego

ryczałt

1 ryczałt 1.00
RAZEM 1.00

3 DM.00.00.00 Opracowanie i zatwierdzenie tymczasowej organizacji ruchu,
dostarczenie i montaż tymczasowego oznakowania robót na
czas trwania robót wraz  z kosztami jego utrzymania i demon-
tażu

ryczałt

1 ryczałt 1.00
RAZEM 1.00

4 DM.00.00.00 Oczyszczenie nawierzchnie z ziemi wynoszonej na protekto-
rach kół przy wyjezdżaniu z wykopów - grunt kat III - IV przez
cały czas trwania budowy

ryczałt

1 ryczałt 1.00
RAZEM 1.00

5 DM.00.00.00 Koszty związane z występowaniem niewybuchów w pasie dro-
gowym

ryczałt

1 ryczałt 1.00
RAZEM 1.00

6 DM.00.00.00 Koszty związane z zabezpieczeniem zbiorników wodnych oraz
cieków otwartych

ryczałt

1 ryczałt 1.00
RAZEM 1.00

7 DM.00.00.01 Urządzenie zaplecza Wykonawcy z dostoswaniem do wymo-
gów BHP, utrzymanie na czas prowadzenia robót i jego likwi-
dacja ( do 3% wartości kosztorysu ofertowego )

ryczałt

1 ryczałt 1.00
RAZEM 1.00

8 DM.00.00.02 Wznowienie granic pasa drogowego szt.
78 szt. 78.00

RAZEM 78.00
1.2 INFORMACJA I PROMOCJA
9 DM 00.00.03  Tablice informacyjne 2 szt ryczałt

1 ryczałt 1.00
RAZEM 1.00

10 DM 00.00.03  Tablice pamiątkowe 2 szt ryczałt
1 ryczałt 1.00

RAZEM 1.00
1.3 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.3.1 ROBOTY POMIAROWE
11 D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa

drogi w terenie równinnym
km

7.683+0.111 km 7.794
RAZEM 7.794

12 D-01.01.01 Stabilizacja pasa drogowego w sposób trwały km
15.88 km 15.880

RAZEM 15.880
13 D-01.01.01 Dokumentacja geodezyjna powykonawcza km

7.794 km 7.794
RAZEM 7.794

1.3.2 WYCIĘCIE DRZEW I KRZAKÓW
14 D.01.02.01 Mechaniczne karczowanie pni (śr. 10-15 cm) szt.

23 szt. 23.00
RAZEM 23.00

15 D.01.02.01 Mechaniczne karczowanie pni (śr. 16-25 cm) szt.
43 szt. 43.00

RAZEM 43.00
16 D.01.02.01 Mechaniczne karczowanie pni (śr. 26-35 cm) szt.

13 szt. 13.00
RAZEM 13.00

17 D.01.02.01 Mechaniczne karczowanie pni (śr. 36-45 cm) szt.
3 szt. 3.00

RAZEM 3.00
18 D.01.02.01 Mechaniczne karczowanie pni (śr. 46-55 cm) szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

19 D.01.02.01 Mechaniczne karczowanie pni (śr. 56-65 cm) szt.
8 szt. 8.00

RAZEM 8.00
20 D.01.02.01 Mechaniczne karczowanie pni (śr. 66-75 cm) szt.
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Lp. Nr spec.techn. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
8 szt. 8.00

RAZEM 8.00
21 D.01.02.01 Wywożenie karpiny na odległość na składowisko Wykonawcy

wraz z kosztami składowania
mp

23*0.05 mp 1.15
43*0.07 mp 3.01
13*0.17 mp 2.21
3*0.28 mp 0.84
3*0.45 mp 1.35
8*0.65 mp 5.20
8*0.88 mp 7.04

RAZEM 20.80
22 D.01.02.01 Mechaniczne karczowanie zagajników średniej gęstości wraz z

odwiezieniem
ha

1.4 ha 1.40
RAZEM 1.40

23 D.01.02.01 Wywożenie gałęzi na składowisko Wykonawcy wraz z koszta-
mi składowania

mp

1.4*429.0 mp 600.60
RAZEM 600.60

1.3.3 USUNIĘCIE HUMUSU
24 D-01.02.02 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 30

cm za pomocą spycharek
m2

35043.0/0.3 m2 116810.00
RAZEM 116810.00

25 D-01.02.02 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o
poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hał-
dach z transp.urobku na składowisko Wykonawcy wraz z kosz-
tami składowania

m3

35043.0 m3 35043.00
RAZEM 35043.00

1.3.4 ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG
26 D-05.03.11 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr.

17 cm z wywozem materiału z rozbiórki na teren ZDW OT w
Oleśnie

m2

8118.94/0.17 m2 47758.47
555+537 m2 1092.00

RAZEM 48850.47
27 D-05.03.11 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr.

16 cm z wywozem materiału z rozbiórki na teren ZDW OT w
Oleśnie

m2

549 m2 549.00
381 m2 381.00
6.72/0.16 m2 42.00

RAZEM 972.00
28 D-01.02.04 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego

o grubości 25 cm
m2

48640.0 m2 48640.00
499 m2 499.00

RAZEM 49139.00
29 D-01.02.04 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 25

cm
m2

144 m2 144.00
RAZEM 144.00

30 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z tłucznia gr. 15 cm mechanicznie m2

42+692 m2 734.00
RAZEM 734.00

31 D-01.02.04 Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach
35x35x5 cm na podsypce piaskowej

m2

579 m2 579.00
RAZEM 579.00

32 D-01.02.04 Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach
50x50x7 cm na podsypce piaskowej

m2

11 m2 11.00
RAZEM 11.00

33 D-01.02.04 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej niere-
gularnej na podsypce cementowo-piaskowej

m2

143+144+430 m2 717.00
RAZEM 717.00

34 D-01.02.04 Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cemento-
wo-piaskowej
(Rozebranie krawężników betonowych 20x30cm oraz oporni-
ków betonowych 15x25cm)

m

15400.0 m 15400.00
RAZEM 15400.00

35 D-01.02.04 Rozebranie ław pod krawężniki z betonu m3

15400.0*0.1 m3 1540.00
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RAZEM 1540.00

36 D-01.02.04 Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na
podsypce piaskowej

m

524 m 524.00
RAZEM 524.00

37 D-01.02.04 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej niere-
gularnej na podsypce cementowo-piaskowej

m2

237*0.20 m2 47.40
RAZEM 47.40

38 D-01.02.04 Rozebranie ogrodzeń z siatki na linkach
(ogrodzenie do odtworzenia)

m

9 m 9.00
RAZEM 9.00

39 D-01.02.04 Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości powyżej
15 cm, przy rozbiórce całkowitej budynku lub kondygnacji
(rozebranie podmurówki)

m3

9*0.20*0.80 m3 1.44
RAZEM 1.44

40 D-01.02.04 Rozebranie ogrodzeń z siatki na linkach
(ogrodzenie do odtworzenia)

m

50 m 50.00
RAZEM 50.00

41 D-01.02.04 Rozebranie słupów betonowych o wymiarze węższego boku
do 40 cm

m3

26*2.00*0.25*0.25 m3 3.25
RAZEM 3.25

42 D-01.02.04 Rozebranie murów i słupów wolnostojących o wysokości do 9
m na zaprawie cementowo-wapiennej, przy rozbiórce całkowi-
tej budynku lub kondygnacji
(Rozebranie ogrodzeń z cegły klinkierowej ze szczeblami
drewnianymi; L=11m; ogrodzenie do odtworzenia)

m3

11.00*2.00*0.12 m3 2.6
RAZEM 2.6

43 D-01.02.04 Ogrodzenia z płyt drewnianych na słupkach drewnianych - ro-
zebranie
(Rozebranie ogrodzeń z cegły klinkierowej ze szczeblami
drewnianymi; L=11m; ogrodzenie do odtworzenia)

m2

11.00*2.00 m2 22.00
RAZEM 22.00

44 D-01.02.04 Ogrodzenia z prefabrykowanych elementów żelbetowych- ro-
zebranie
(Rozebranie ogrodzeń z płyt betonowych; L=141m; ogrodzenie
do odtworzenia)

m2

141.00*2.00 m2 282.00
RAZEM 282.00

45 D-01.02.04 Rozebranie poręczy ochronnych rurowych i z kątowników
(Rozebranie ogrodzeń z rur stalowych; ogrodzenie do odtwo-
rzenia)

m

2 m 2.00
RAZEM 2.00

46 D-01.02.04 Ogrodzenia z płyt drewnianych na słupkach drewnianych - ro-
zebranie
(Rozebranie ogrodzeń drewnianych ze słupkami betonowymi;
L=4m; ogrodzenie do odtworzenia)

m2

4.00*2.00 m2 8.00
RAZEM 8.00

47 D-01.02.04 Rozebranie słupów betonowych o wymiarze węższego boku
do 30 cm

m3

3*2.00*0.25*0.25 m3 0.4
RAZEM 0.4

48 D-01.02.04 Ogrodzenia z prefabrykowanych elementów żelbetowych- ro-
zebranie
(Rozebranie ogrodzeń betonowych; L=3m; ogrodzenie do od-
tworzenia)

m2

3.00*2.00 m2 6.00
RAZEM 6.00

49 D-01.02.04 Ogrodzenia z płyt drewnianych na słupkach drewnianych - ro-
zebranie
(Rozebranie ogrodzeń drewnianychi; L=216m; ogrodzenie do
odtworzenia)

m2

216.00*2.00 m2 432.00
RAZEM 432.00

50 D-01.02.04 Montaż bram stalowych prętowych
(Rozebranie bram (furtek) w ciągu istniejących ogrodzeń - bra-
my (furtki) stalowa ze szczebli S = 2szt.; do odtworzenia)

m2

2.50*2.00+1.50*2.00 m2 8.00
RAZEM 8.00
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51 D-01.02.04 Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 40 cm m

58+4 m 62.00
RAZEM 62.00

52 D-01.02.04 Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 50 cm m
44 m 44.00

RAZEM 44.00
53 D-01.02.04 Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 60 cm m

17 m 17.00
20 m 20.00

RAZEM 37.00
54 D-01.02.04 Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 80 cm m

69 m 69.00
16 m 16.00

RAZEM 85.00
55 D-01.02.04 Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 100 cm m

13 m 13.00
RAZEM 13.00

56 D-01.02.04 Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 150 cm m
40 m 40.00
3 m 3.00

RAZEM 43.00
57 D-01.02.04 Rozbiórka rurociagów o śr. 30 cm z ręcznym wydobyciem rur

(Rozebranie przepustów z rur PVC (przykanaliki) średnicy
200mm)

m

16 m 16.00
RAZEM 16.00

58 D-01.02.04 Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 60 cm
(Rozebranie przepustów sklepionych kamiennych (pod drogą
wojewódzką) FI95x50cm L=8,9 m oraz rozebranie przepustów
ramowych kamiennych (pod drogą wojewódzką) 60x100cm L=
9,6m)

m

9+10 m 19.00
RAZEM 19.00

59 D-01.02.04 Rozebranie przepustów rurowych - ścianki czołowe i ławy be-
tonowe

m3

4.8+1.0+28.0 m3 33.8
RAZEM 33.8

60 D-01.02.04 Rozebranie przepustów rurowych - ścianki czołowe i ławy z ka-
mienia łamanego
(Rozbiórki ścianek czołowych z bloczków betonowych, blocz-
ków kamiennych, drewnianych, ażurowych i kamiennych)

m3

2.1+3.0+0.3+1.2+21.3 m3 27.9
RAZEM 27.9

61 D-01.02.04 Rozebranie wiat autobusowych (do powtórnego wykorzystania)
.
(rozebranie wiat autobusowych aluminiowych przy zatokach)

szt

3 szt 3.00
RAZEM 3.00

62 D-01.02.04 Studzienki kanalizacyjne rewizyjne z kręgów betonowych do
głębokości 2 m - rozebranie
(Rozebranie wpustów kanalizacji deszczowej)

kpl.

4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00

63 D-01.02.04 Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodami samowyła-
dowczymi na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami skła-
dowania

m3

poz.28*0.25 m3 12284.75
poz.29*0.25*1.5 m3 54.00
poz.30*0.15 m3 110.10
poz.31*0.05*1.5 m3 43.43
poz.32*0.07*1.5 m3 1.16
poz.33*0.08*1.3 m3 74.57
poz.34*0.3*0.2*1.5 m3 1386.00
poz.36*0.08*0.3*1.5 m3 18.86
poz.37*0.14*1.3 m3 8.63
poz.39*1.5 m3 2.16
poz.41*1.5 m3 4.88
poz.42*1.5 m3 3.90
poz.44*0.1*1.5 m3 42.30
poz.47*1.5 m3 0.60
1.50*(62*3.14*(0.24*0.24-0.20*0.20)+44*3.14*(0.30*0.30-0.25*
0.25)+17*3.14*(0.36*0.36-0.30*0.30)+16*3.14*(0.48*0.48-
0.40*0.40)+13*3.14*(0.60*0.60-0.50*0.50)+3*3.14*(0.90*0.90-
0.75*0.75))

m3 29.55

1.50*(20*3.14*(0.36*0.36-0.30*0.30)) m3 3.73
1.50*(69*3.14*(0.48*0.48-0.40*0.40)) m3 22.88
1.50*(40*3.14*(0.90*0.90-0.70*0.70)) m3 60.29
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1.50*(9*3.14*(0.54*0.54-0.45*0.45)+10*(0.70*1.10-0.60*1.00)) m3 6.33
poz.59*1.5 m3 50.70
poz.60*1.5 m3 41.85
poz.35*1.5 m3 2310.00
(42+692)*0.15+381*0.20 m3 186.30
(549*0.10+(555+537)*0.15)*0.70 m3 153.09
717*0.08 m3 57.36
(579*8.09*0.0141+11*4.08*0.0403)*0.4 m3 27.14
(562*0.133+19*0.086)*0.4 m3 30.55

RAZEM 17015.11
64 D-01.02.04 Rozebranie barier drogowych stalowych m

208 m 208.00
RAZEM 208.00

65 D-01.02.04 Rozebranie słupków do znaków szt
71 szt 71.00

RAZEM 71.00
66 D-01.02.04 Zdjęcie znaków drogowych lub drogowskazów szt

72 szt 72.00
RAZEM 72.00

67 D-01.02.04 Rozebranie słupków do znaków
(Rozebranie słupków hektometrowych i kilometrowych)

szt

138+14 szt 152.00
RAZEM 152.00

68 D-01.02.04 Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i
wyładunkiem ręcznym na teren ZDW OT w Głubczycach w
miejscowości Rzepce

t

152*0.001 t 0.15
208*0.024 t 4.99
72*0.005 t 0.36
71*3.00*0.00327 t 0.70

RAZEM 6.20
1.3.5 ŚCIANKI SZCZELNE
69 D-01.02.05 Wbijanie ścianek szczelnych stalowych z grodzic G-62 wi-

bromłotem HVB; głębokość wbicia do 6 m, grunt kat. III
(2700 m2)

m

2700/6 m 450.00
RAZEM 450.00

70 D-01.02.05 Wyciąganie ścianek szczelnych stalowych z grodzic G-62 wi-
bromłotem HVB; głębokość wbicia do 6 m, grunt kat. III
(2700 m2)

m

2700/6 m 450.00
RAZEM 450.00

1.4 ROBOTY ZIEMNE
71 D-02.01.01 Nasypy wykonywane koparkami zgarniakowymi o pojemności

łyżki 1,00 m3 - grunt z dowozu
m3

334 m3 334.00
RAZEM 334.00

72 D-02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami o pojemności łyżki 0,
60 m3 z transportem urobku  na składowisko Wykonawcy
wraz z kosztami składowania

m3

35305+305+1817 m3 37427.00
RAZEM 37427.00

73 D-02.03.01 Formowanie i zagęszczanie nasypów o wysokości do 3,0 m
spycharkami gąsienicowymi 55 kW (75 KM), grunt kat. III  -
grunt z dowozu

m3

444+334 m3 778.00
RAZEM 778.00

74 D-02.03.01 Formowanie i zagęszczanie nasypów o wysokości do 3,0 m
spycharkami gąsienicowymi, grunt kat. I-II
(grunt z dowozu)

m3

12771+251+1235+1216.0 m3 15473.00
RAZEM 15473.00

75 D-02.03.01 Wykonanie stopni na skarpach nasypów o szer.do 5 m (nachy-
lenie skarpy 1:1.5 kat.gr.I-III)

m2

21019+23 m2 21042.00
RAZEM 21042.00

76 D-02.03.01 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów, w
gruncie kat. I-III

m2

73954+402 m2 74356.00
RAZEM 74356.00

77 D-02.03.01b Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami i geowłóknina-
mi na gruntach o niskiej nośności sposobem ręcznym
(Ułożenie georusztu polipropylenowego o sztywnych węzłach o
strukturze dwukierunkowej i rozstawie żeber 65x65 wraz z
gewłókniną )

m2

37538+680+1537+182 m2 39937.00
RAZEM 39937.00
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78 D-02.03.01b Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami i geowłóknina-

mi na gruntach o niskiej nośności sposobem ręcznym
(Ułożenie georusztu polipropylenowego o sztywnych węzłach o
strukturze trójkierunkowej i rozstawie żeber 40x40)

m2

35391+523+182+1424 m2 37520.00
RAZEM 37520.00

1.5 KORYTOWANIE I PROFILOWANIE PODŁOŻA
79 D-04.01.01 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyj-

ne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu rów-
niarki samojezdnej i walca wibracyjnego w grunach kat. II-IV

m2

4557 m2 4557.00
RAZEM 4557.00

80 D-04.01.01 Koryta o głęb. 30 cm wykonywane na całej szer. jezdni lub
chodników przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyj-
nego samojezdnego, w gruntach kat. II-IV
(zjazdy publiczne bitumiczne gł. kor. 43cm (G1 i G2))

m2

252 m2 252.00
RAZEM 252.00

81 D-04.01.01 Koryta o głęb. 30 cm wykonywane na całej szer. jezdni lub
chodników przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyj-
nego samojezdnego, w gruntach kat. II-IV
(zjazdy publiczne bitumiczne gł. kor. 63cm (G4))

m2

2389 m2 2389.00
RAZEM 2389.00

82 D-04.01.01 Koryta o głęb. 20 cm wykonywane na całej szer. jezdni lub
chodników przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyj-
nego samojezdnego, w gruntach kat. II-IV
(zjazdy publiczne z BKB gł. kor. 22cm)

m2

137 m2 137.00
RAZEM 137.00

83 D-04.01.01 Koryta o głęb. 30 cm wykonywane na całej szer. jezdni lub
chodników przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyj-
nego samojezdnego, w gruntach kat. II-IV
(zjazdy publiczne z BKB gł. kor. 42cm)

m2

36 m2 36.00
RAZEM 36.00

84 D-04.01.01 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyj-
ne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu rów-
niarki samojezdnej i walca wibracyjnego w grunach kat. II-IV

m2

98696+1306+5622+599 m2 106223.00
RAZEM 106223.00

1.6 SKROPIENIE WARSTW BITUMICZNYCH
85 D-04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych nieulep-

szonych
m2

29258+2022+695+24587+209 m2 56771.00
RAZEM 56771.00

86 D-04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych bitumicz-
nych

m2

59011+30835+56068+105 m2 146019.00
RAZEM 146019.00

87 D-04.03.01 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych
(Skropienie warstw konstrukcyjnych niebitumicznych emulsją
asfaltową)

m2

29258+695+24587+209 m2 54749.00
RAZEM 54749.00

88 D-04.03.01 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych
(Skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsją as-
faltową)

m2

59004+30835+56061+105 m2 146005.00
RAZEM 146005.00

1.7 PODBUDOWY Z KRUSZYWA ŁAMANEGO
89 D-04.04.02 Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość

warstwy po zagęszczeniu 20 cm
m2

695 m2 695.00
RAZEM 695.00

90 D-04.04.02 Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość
warstwy po zagęszczeniu 25 cm

m2

34031+499+182 m2 34712.00
9457 m2 9457.00

RAZEM 44169.00
91 D-04.04.02 Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość

warstwy po zagęszczeniu 30 cm
m2

9448.0 m2 9448.00
RAZEM 9448.00

92 D-04.04.02 Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość
warstwy po zagęszczeniu 32 cm

m2

1408 m2 1408.00
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RAZEM 1408.00

93 D-04.04.02 Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość
warstwy po zagęszczeniu 35 cm

m2

22354 m2 22354.00
13741+617+1492+182 m2 16032.00
153 m2 153.00

RAZEM 38539.00
94 D-04.04.02 Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość

warstwy po zagęszczeniu 15 cm
m2

173 m2 173.00
RAZEM 173.00

95 D-04.04.02 Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po
zagęszczeniu 20 cm

m2

39953.0 m2 39953.00
RAZEM 39953.00

96 D-04.04.02 Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po
zagęszczeniu 23 cm

m2

396.0 m2 396.00
RAZEM 396.00

97 D-04.04.02 Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po
zagęszczeniu 25 cm

m2

338 m2 338.00
RAZEM 338.00

98 D-04.04.02 Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po
zagęszczeniu 30 cm

m2

2228 m2 2228.00
RAZEM 2228.00

99 D-04.04.02 Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po
zagęszczeniu 41 cm

m2

866 m2 866.00
RAZEM 866.00

1.8 PODBUDOWY I ULEPSZONE PODŁOŻE Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM
100 D-04.05.01 Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z gruntu stabilizo-

wanego cementem z betoniarni Rm = 1,5MPa gr. 10 cm
m2

102+1009 m2 1111.00
RAZEM 1111.00

101 D-04.05.01 Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z gruntu stabilizo-
wanego cementem z betoniarni Rm = 1,5MPa gr. 11 cm

m2

137 m2 137.00
RAZEM 137.00

102 D-04.05.01 Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z gruntu stabilizo-
wanego cementem z betoniarni Rm = 1,5MPa gr. 13 cm

m2

252 m2 252.00
RAZEM 252.00

103 D-04.05.01 Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z gruntu stabilizo-
wanego cementem z betoniarni Rm = 1,5MPa gr. 15 cm

m2

22157+3548+684 m2 26389.00
-[2335+3014] m2 -5349.00
-[214+2008+866] m2 -3088.00

RAZEM 17952.00
104 D-04.05.01 Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z gruntu stabilizo-

wanego cementem z betoniarni Rm = 1,5MPa gr. 20 cm
m2

17114+881+116+2188 m2 20299.00
RAZEM 20299.00

105 D-04.05.01 Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z gruntu stabilizo-
wanego cementem z betoniarni Rm = 1,5MPa gr. 26 cm

m2

294 m2 294.00
RAZEM 294.00

106 D-04.05.01 Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z gruntu stabilizo-
wanego cementem z betoniarni Rm = 1,5MPa gr. 31 cm

m2

36 m2 36.00
RAZEM 36.00

107 D-04.05.01 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana
mieszarkami doczepnymi - grubość podbudowy po zagęszcze-
niu 32 cm

m2

450 m2 450.00
RAZEM 450.00

108 D-04.05.01 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana
mieszarkami doczepnymi - grubość podbudowy po zagęszcze-
niu 33 cm

m2

2389 m2 2389.00
RAZEM 2389.00

109 D-04.05.01 Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z gruntu stabilizo-
wanego cementem z betoniarni Rm = 2,5MPa gr. 15 cm

m2

263 m2 263.00
9956+839 m2 10795.00

RAZEM 11058.00
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110 D-04.05.01 Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z gruntu stabilizo-

wanego cementem z betoniarni Rm = 2,5MPa gr. 20 cm
m2

20457+387 m2 20844.00
RAZEM 20844.00

111 D-04.05.01 Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z gruntu stabilizo-
wanego cementem z betoniarni Rm = 2,5MPa gr. 25 cm

m2

13471+480+2188+684 m2 16823.00
RAZEM 16823.00

112 D-04.05.01 Wykonanie fundamentu pod przepusty rurowe z gruntu stabili-
zowanego cementem z betoniarni Rm = 5,0MPa gr. 50cm

m3

324 m3 324.00
RAZEM 324.00

1.9 PODBUDOWY Z BETONU CEMENTOWEGO
113 D-04.06.02 Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu cementowego

C16/20
m2

2949 m2 2949.00
RAZEM 2949.00

1.10 PODBUDOWY Z BETONU ASFALTOWEGO
114 D-04.07.01 Wykonanie podbudowy zasadniczej z AC 22 grubości 12 cm m2

58221+790 m2 59011.00
parking
1225.0 m2 1225.00

RAZEM 60236.00
1.11 PODBUDOWY Z MCE
115 D-04.10.01 Wykonanie w wytwórni stacjonarnej podbudowy z mieszanki

MCE metodą recyklingu głębokiego wraz z pielęgnacją z wyko-
rzystaniem destruktu pofrezowego i doziarnienia kruszywem
łamanym w proporcji 50/50% gr. 15cm.

m2

30712+123 m2 30835.00
RAZEM 30835.00

1.12 NAWIERZCHNIE
116 D-05.01.01 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. 10

cm
m2

18904+153 m2 19057.00
RAZEM 19057.00

117 D-05.03.04 Wykonanie nawierzchni z betonu cementowego C35/45
uszczelnionego, grubość warstwy 25 cm wraz z warstwą po-
ślizgową z geowłókniny

m2

263 m2 263.00
RAZEM 263.00

118 D-05.03.05/a Nawierzchnie z AC16W asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa
wiążąca)

m2

57301+767 m2 58068.00
parking
1225.0 m2 1225.00

RAZEM 59293.00
119 D-05.03.09 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją

asfaltową i grysem kamiennym o wym. 5-8 mm w ilości 10
dm3/m2

m2

309+2022 m2 2331.00
RAZEM 2331.00

120 D-05.03.13 Nawierzchnie z SMA11S o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) m2

49528+648 m2 50176.00
parking
1225.0 m2 1225.00

RAZEM 51401.00
121 D-05.03.13a Nawierzchnie z SMA o obniżonym hałasie o grubości 4 cm

(warstwa ścieralna)
m2

4724+106 m2 4830.00
RAZEM 4830.00

122 D-05.03.26b Warstwa przeciwspękaniowa pod warstwy bitumiczne (warst-
wa poślizgowa z geowłókniny)

m2

263 m2 263.00
RAZEM 263.00

1.13 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
123 D-06.01.01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy hu-

musu 10 cm - hydroobsiew
m2

73901+403 m2 74304.00
RAZEM 74304.00

124 D-06.01.01 Czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp, grubość
namułu 20 cm
(odmulenie istniejących rowów)

m

2243 m 2243.00
RAZEM 2243.00

125 D-06.01.01 Darniowanie skarp na płask z humusem m2

712+103+261 m2 1076.00
RAZEM 1076.00
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126 D-06.01.01 Brukowanie skarp,przekopów i nasypów na podsypce z piasku

lub pospółki.
(Umocnienie skarp rowu oraz stożków przy wlocie i wylocie
przepustu kostką brukową kamienną gr.10 cm ułożoną na
podbetonie C8/10 gr. 10cm wraz z wykonaniem opornika beto-
nowego z betonu C25/30 jako zakończenie umocnienia stoż-
ków - kostka)

m2

321 m2 321.00
RAZEM 321.00

127 D-06.01.01 Wykonanie drobnych elementów odwodnienia na skarpach i
dnach rowów, betonowych o obj. do 2,0 m3
(Umocnienie skarp rowu oraz stożków przy wlocie i wylocie
przepustu kostką brukową kamienną gr.10 cm ułożoną na
podbetonie C8/10 gr. 10cm wraz z wykonaniem opornika beto-
nowego z betonu C25/30 jako zakończenie umocnienia stoż-
ków - podbeton)

m3

321*0.10 m3 32.1
RAZEM 32.1

128 D-06.01.01 Wykonanie drobnych elementów odwodnienia na skarpach i
dnach rowów, betonowych o obj. do 2,0 m3
(Umocnienie skarp rowu oraz stożków przy wlocie i wylocie
przepustu kostką brukową kamienną gr.10 cm ułożoną na
podbetonie C8/10 gr. 10cm wraz z wykonaniem opornika beto-
nowego z betonu C25/30 jako zakończenie umocnienia stoż-
ków - opornik)

m3

17 m3 17.00
RAZEM 17.00

129 D-06.01.01 Brukowanie skarp,przekopów i nasypów na podsypce z piasku
lub pospółki.
(Umocnienie skarp rowu przy wlocie i wylocie przepustów bru-
kiem nieobrobionym gr. 10 cm (kamieniem polnym) ułożonym
na podbetonie C8/10 gr. 10cm ze spoinowaniem zaprawą ce-
mentową)

m2

208+108+38 m2 354.00
RAZEM 354.00

130 D-06.01.01 Wykonanie drobnych elementów odwodnienia na skarpach i
dnach rowów, betonowych o obj. do 2,0 m3
(Umocnienie skarp rowu oraz stożków przy wlocie i wylocie
przepustu kostką brukową kamienną gr.10 cm ułożoną na
podbetonie C8/10 gr. 10cm wraz z wykonaniem opornika beto-
nowego z betonu C25/30 jako zakończenie umocnienia stoż-
ków - podbeton)

m3

354*0.10 m3 35.4
RAZEM 35.4

131 D-06.01.01 Umocnienie skarp i dna kanałów płytami prefabrykowanymi
wielootworowymi
(Umocnienie skarp z płyt ażurowych typu "Krata" 60x40x10cm)

m2

93+812+134 m2 1039.00
RAZEM 1039.00

132 D-06.01.01 Umocnienie skarp i dna kanałów płytami prefabrykowanymi
wielootworowymi
(Umocnienie skarp rowu z płyt ażurowych typu "Krata"
60x40x10cm z zastosowaniem geowłókniny filtracyjnej)

m2

10798 m2 10798.00
RAZEM 10798.00

133 D-06.01.01 Separacja warstw gruntu geowłókninami układanymi wzdłuż
do osi drogi sposobem ręcznym
(ułożenie geowłókniny filtracyjnej)

m2

10798 m2 10798.00
RAZEM 10798.00

134 D-06.01.01 Brukowanie na podsypce z piasku skarp, przekopów i nasy-
pów o wysokości do 1,5 m, brukowcem z kamienia łamanego
wysokości 16-20 cm
(Umocnienie skarp i rowów brukiem na podsypce krusz. gr.
10cm (bruk na sucho))

m2

697.5 m2 697.5
RAZEM 697.5

135 D-06.01.01 Umocnienie rowów elementami prefabrykowanymi (korytkami
żelbetowymi) osadzonymi na ławie z pospółki
(Umocnienie dna rowów elementami betonowymi (ściek drogo-
wy korytkowy 60x50x15 cm i płytki chodnikowe 50x50x7) na
podsypce cem.- krusz.1:4)

m

76.5 m 76.5
RAZEM 76.5

136 D-06.01.01 Umocnienie skarp płytami chodnikowymi na podsypce cemen-
towo-piaskowej

m2

76.5 m2 76.5
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RAZEM 76.5

137 D-06.01.01 Umocnienie rowów elementami prefabrykowanymi (korytkami
żelbetowymi) osadzonymi na ławie z pospółki
(Umocnienie dna rowu elementami prefabrykowanymi żelbeto-
wymi wg KPED 01.13 (korytko krakowskie) ułożone na podbu-
dowie z kruszywa)

m

264 m 264.00
RAZEM 264.00

138 D-06.01.01 Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z brzegu
(Umocnienie dna rowu narzutem kamiennym 5-10cm gr. 30cm
przy wlotach i wylotach przepustów rurowych pod drogą woje-
wódzką nr 426; 258 m2)

m3

258*0.30 m3 77.40
RAZEM 77.40

139 D-06.01.01 Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z brzegu
(Umocnienie dna rowu narzutem kamiennym 5-10cm gr. 30cm
przy umacnianiu skarp płytami ażurowymi ze względu na
poch. Skarp >1:1,5, P=888,5*0,4 =355,5m2)

m3

355.5*0.30 m3 106.65
RAZEM 106.65

140 D-06.01.01 Wykonanie palisady z kołków lub słupków o śr. 7-9 cm wbitych
na 1.00 m w gr.kat.I-III
(Wykonanie palisad z palików drewnianych średnicy 7cm dł. 1,
0m na szer. 1,6m  wraz z ułożeniem geowłókniny (5,4m2/szt.)
z narzutem kamiennym (0,78m3/szt.) z umocnieniem płytami
ażurowymi 60x40x10cm (4,8m2/szt.))

m

66 m 66.00
RAZEM 66.00

1.14 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI
141 D-06.02.01 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o średnicy 50

cm
(Przepusty rurowe pod zjazdami, chodnikami lub inne - rury z
PEHD o średnicy 50cm układane na ławie fundamentowej z
kruszywa naturalnego 0/22)

m

654.5 m 654.5
RAZEM 654.5

142 D-06.02.01 Ławy fundamentowe żwirowe pod przepusty rurowe pod zjaz-
dami

m3

654.5*0.50*0.30 m3 98.18
RAZEM 98.18

143 D-06.02.01 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o średnicy 60
cm
(Przepusty rurowe pod skrzyżowaniami i parkingami - rury z
PEHD o średnicy 80cm układane na ławie fundamentowej z
kruszywa naturalnego 0/22 gr.)

m

407.5 m 407.5
RAZEM 407.5

144 D-06.02.01 Ławy fundamentowe żwirowe pod przepusty rurowe pod zjaz-
dami

m3

407.5*0.80*0.30 m3 97.80
RAZEM 97.80

1.15 ODMULENIE ROWU
145 D-06.04.01 Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu

gr. 40cm
m

12.4+15.0+15.0+9.0 m 51.40
12.4+15.0+6.0+9.0 m 42.40

RAZEM 93.80
146 D-06.04.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60

m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z
transportem urobku samochodami na składowisko Wykonaw-
cy wraz z kosztami utylizacji

m3

poz.145*0.5 m3 46.90
RAZEM 46.90

1.16 ELEMENTY ULIC
147 D-08.01.01 Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm, na

podsypce cementowo-piaskowej
Ława pod krawężniki betonowa z oporem
(ława z betonu C 12/15)

m

996+1593+400 m 2989.00
RAZEM 2989.00

148 D-08.01.01 Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm bez ław
na podsypce cementowo-piaskowej
(Ustawienie krawężników betonowych wtopionych (opornik
drogowy) o wymiarach 15x25cm)
Ława pod krawężniki betonowa zwykła
(ława z betonu C 12/15)

m

70+81+374 m 525.00
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RAZEM 525.00

149 D-08.01.02 Krawężniki kamienne wtopione o wymiarach 12x20 cm bez ław
na podsypce cementowo-piaskowej
Ława pod krawężniki betonowa zwykła
(ława z betonu C 12/15)

m

415 m 415.00
RAZEM 415.00

150 D-08.03.01 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piasko-
wej, spoiny wypełniane zaprawą cementową
Ława pod krawężniki betonowa z oporem
(ława pod obrzeże z betonu C 12/15)

m

281 m 281.00
2006 m 2006.00
199 m 199.00

RAZEM 2486.00
151 D-08.05.01 Ścieki z elementów betonowych grubości 15 cm, na podsypce

cementowo-piaskowej
Ława pod krawężniki z kruszywa łamanego
(podbudowa pod ściek z KŁSM szer. 70cm, gr. 20cm)

m

174.5 m 174.5
RAZEM 174.5

152 D-08.05.01 Ułożenie ścieków prefabrykowanych korytkowych bez podbu-
dowy
(Ułożenie ścieku skarpowego z prefabrykowanych elementów
betonowych z umocnieniem przeciwskarpy z 3 płytek chodni-
kowych)

m

14 m 14.00
RAZEM 14.00

153 D-08.05.03 Ułożenie ścieku z kostki kamiennej ciosanej gr. 10cm (spoino-
wanej żywicą na kruszywie kwarcowym) na podsypce cemen-
towo-kruszywowej gr. 5 cm i na ławie betonowej 0,20x0,30 m z
betonu C12/15
Ława pod krawężniki betonowa zwykła
(ława pod ściek z betonu C 12/15)

m

160.5 m 160.5
RAZEM 160.5

154 D-08.05.03 Ułożenie ścieku z kostki kamiennej nieregularnej gr. 10cm
(spoinowanej żywicą na kruszywie kwarcowym) na podsypce
cementowo-kruszywowej gr. 5 cm i na ławie betonowej 0,25x0,
29 m z betonu C12/15
Ława pod krawężniki betonowa zwykła
(ława pod ściek z betonu C 12/15)

m

51.5 m 51.5
RAZEM 51.5

155 D-08.05.06 Ułożenie ścieku z dwóch rzędów brukowej kostki betonowej gr.
8 cm (koloru szarego) na podsypce cementowo-kruszywowej
gr. 5cm na ławie z betonu C12/15
Ława pod krawężniki betonowa zwykła
(ława pod ściek z betonu C 12/15)

m

1282+118 m 1400.00
RAZEM 1400.00

1.17 ZIELEŃ DROGOWA
156 D-09.01.01 Wykonanie trawników dywanowych siewem w terenie płaskim m2

2281 m2 2281.00
RAZEM 2281.00

157 D-09.01.01 Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w
gruncie kat. III z zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m

szt.

9 szt. 9.00
RAZEM 9.00

158 D-09.01.01 Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na te-
renie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów;
średnica/głębokość : 0.5 m
(sadzenie krzewów)

szt.

1225 szt. 1225.00
RAZEM 1225.00

159 D-09.01.01 Ręczne rozrzucenie torfu na terenie płaskim grubość warstwy
2 cm
(Ręczne rozrzucenie kory pod nasadzenia wrzosów)

ha

98/10000 ha 0.0098
RAZEM 0.0098

160 D-09.01.01 Pielęgnacja drzew i krzewów iglastych
(pielęgnacja drzew)

szt.

9 szt. 9.00
RAZEM 9.00

161 D-09.01.01 Pielęgnacja krzewów liściastych szt.
1225 szt. 1225.00

RAZEM 1225.00
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162 D-09.01.01 Ręczna pielęgnacja trawników parkowych m2

2281.0 m2 2281.00
RAZEM 2281.00

163 D-09.01.01 Mechaniczna pielęgnacja trawników parkowych m2

74304.0 m2 74304.00
RAZEM 74304.00

1.18 INNE ROBOTY
164 D-10.01.01 Mur oporowy z elementów betonowych prefabrykowanych

układany na podsypce kruszywowej o gr. 5cm i betonie C12/
15 szer. 1,15m o gr. 20cm wraz z wykonaniem izolacji prze-
ciwwilgociowej.

m

50.0 m 50.0
RAZEM 50.0

165 D-10.06.02 Odtworzenie istniejących wiat przystankowych (z rozbiórki) szt
3 szt 3.00

RAZEM 3.00
2 Infrastruktura towarzysząca nierozerwalnie związana z realizacją inwestycji - chodnik 
166 D-04.05.01 Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z gruntu stabilizo-

wanego cementem z betoniarni Rm = 1,5MPa gr. 15 cm
m2

2335+3014 m2 5349.00
RAZEM 5349.00

167 D-05.03.23 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej  - kostka szara (w tym płyty
integracyjne przy przejściach dla pieszych i przystankach auto-
busowych z żółtej kostki o zwiększonej chropowatości)

m2

2335+3014 m2 5349.00
RAZEM 5349.00

3 Infrastruktura towarzysząca nierozerwalnie związana z realizacją inwestycji - ciąg pieszo - rowerowy
168 D-04.05.01 Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z gruntu stabilizo-

wanego cementem z betoniarni Rm = 1,5MPa gr. 15 cm
m2

3088.00 m2 3088.00
RAZEM 3088.00

169 D-05.03.23 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej
(kostka czerwona)

m2

214+2008+866 m2 3088.00
RAZEM 3088.00

4 Infrastruktura towarzysząca nierozerwalnie związana z realizacją inwestycji -  zjazdy 
170 D-10.07.01 Wykonanie zjazdów gospodarczych z nawierzchnią utwardzo-

ną.
Prace przygotowawcze i towarzyszące wykonaniu zjazdów
gospodarczych związane z koniecznością dowiązania nowej
nawierzchni zjazdów do przyległego terenu.

m

450+2641+173+396 m 3660.00
RAZEM 3660.00

171 D-04.01.01 Koryta o głęb. 57 cm wykonywane na całej szer. jezdni lub
chodników przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyj-
nego samojezdnego, w gruntach kat. II-IV

m2

450 m2 450.00
RAZEM 450.00

172 D-04.01.01 Koryta o głęb. 44 cm wykonywane na całej szer. jezdni lub
chodników przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyj-
nego samojezdnego, w gruntach kat. II-IV

m2

102 m2 102.00
RAZEM 102.00

173 D-04.01.01 Koryta o głęb. 60 cm wykonywane na całej szer. jezdni lub
chodników przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyj-
nego samojezdnego, w gruntach kat. II-IV

m2

294 m2 294.00
RAZEM 294.00

174 D-04.04.02 Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość
warstwy po zagęszczeniu 23 cm

m2

396+173 m2 569.00
RAZEM 569.00

175 D-04.05.01 Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z gruntu stabilizo-
wanego cementem z betoniarni Rm = 1,5MPa gr. 26 cm

m2

396+173 m2 569.00
RAZEM 569.00

176 D-05.03.23 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej
(kostka grafitowa)

m2

396+173 m2 569.00
RAZEM 569.00

5 Infrastruktura towarzysząca nierozerwalnie związana z realizacją inwestycji -  oznakowanie i urządz.
bezp.ruchu 
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177 D-07.01.01 Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno,

za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wyko-
nywane mechanicznie - oznakowanie gładkie
(linie ciągłe)

m2

334.5+1848.0 m2 2182.5
RAZEM 2182.5

178 D-07.01.01 Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno,
za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wyko-
nywane mechanicznie - oznakowanie gładkie
(linie przerywane)

m2

460.7 m2 460.7
RAZEM 460.7

179 D-07.01.01 Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno,
za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wyko-
nywane mechanicznie - oznakowanie gładkie
(strzałki i inne symbole)

m2

212.8 m2 212.8
RAZEM 212.8

180 D-07.02.01 Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50
mm

szt

93 szt 93.00
RAZEM 93.00

181 D-07.02.01 Ustawienie podpór o konstrukcji przestrzennej dla znaków dro-
gowych

szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

182 D-07.02.01 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze
i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2
(typ A)

szt.

21 szt. 21.00
RAZEM 21.00

183 D-07.02.01 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze
i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2
(typ B)

szt.

18 szt. 18.00
RAZEM 18.00

184 D-07.02.01 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze
i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2
(typ C)

szt.

6 szt. 6.00
RAZEM 6.00

185 D-07.02.01 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze
i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2
(typ D)

szt.

43 szt. 43.00
RAZEM 43.00

186 D-07.02.01 Pionowe znaki drogowe - drogowskazy jednoramienne o pow.
ponad 0.3 m2
(typ E)

szt.

9 szt. 9.00
RAZEM 9.00

187 D-07.02.01 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze
i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2
(typ F)

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

188 D-07.02.01 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze
i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2
(typ G)

szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

189 D-07.02.01 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze
i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2
(typ R)

szt.

11 szt. 11.00
RAZEM 11.00

190 D-07.02.01 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze
i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2
(typ T)

szt.

6 szt. 6.00
RAZEM 6.00

191 D-07.02.01 Wykonanie i montaż znaku D-6  (dwustronnego) na konstrukcji
wysięgnikowej wraz ze zintegrowanym układem lamp doświet-
lających przejście dla pieszych, pulsującą lampą ostrzegawczą
(2szt.) oraz bateriami słonecznymi zasilającymi układ.

szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
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192 D-07.02.03 Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych

(Ustawienie znaków kilometrowych i hektometrowych)
szt.

153 szt. 153.00
RAZEM 153.00

193 D-07.05.01 Bariery ochronne stalowe ocynkowane jednostronne o masie
24,0 kg/m
(Bariery ochronne stalowe - minimalny poziom powstrzymywa-
nia N2, maksymalna szerokość pracująca W4, poziom inten-
sywności zderzenia A)

m

2223 m 2223.00
RAZEM 2223.00

194 D-07.06.01 Cokoły ogrodzeń o wymiarach 0,20x0,30 m z betonu C8/10 (B-
10), na fundamencie o wymiarach 0,20x0,80 m. z betonu C8/
10 (B-10)

m

9 m 9.00
RAZEM 9.00

195 D-07.06.01 Ogrodzenie z siatki wys. do 1.5 m na słupkach stalowych z rur
o rozstawie 2.4 m obsadzonych w cokole
(ogrodzenie przestawiane)

m

9 m 9.00
RAZEM 9.00

196 D-07.06.01 Słupy o wysokości 1.8 m przybramowe z fundamentami beto-
nowe 40x40 cm

szt.

26 szt. 26.00
RAZEM 26.00

197 D-07.06.01 Słupy o wysokości 1.8 m przybramowe z fundamentami beto-
nowe - dodatek lub potrącenie za każde 10cm różnicy wyso-
kości
(łączna wysokość 2,00 m)

szt.

26 szt. 26.00
RAZEM 26.00

198 D-07.06.01 Ogrodzenie z siatki wys. do 1.5 m na słupkach stalowych z rur
o rozstawie 2.4 m obsadzonych w cokole
(ogrodzenie przestawiane)

m

51 m 51.00
RAZEM 51.00

199 D-07.06.01 Ogrodzenia murowane wysokości 2.4 m z cegły pełne gruboś-
ci 1 ceg. bezprzęsłowe na fundamencie betonowym 0.25x1 m
z cokołem 0.25x0.3 m
(ogrodzenie z cegły klinkierowej - przestawiane)

m

23 m 23.00
RAZEM 23.00

200 D-07.06.01 Ogrodzenie drewniane - sztachety z listew o rozstawie co 10
cm
(ogrodzenie przestawiane)

m2

23 m2 23.00
RAZEM 23.00

201 D-07.06.01 Ogrodzenia z prefabrykowanych elementów żelbetowych- bu-
dowa
(ogrodzenie przestawiane; 120 m)

m2

120.00*2.00 m2 240.00
RAZEM 240.00

202 D-07.06.01 Słupy o wysokości 1.8 m przybramowe z fundamentami beto-
nowe 40x40 cm

szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

203 D-07.06.01 Słupy o wysokości 1.8 m przybramowe z fundamentami beto-
nowe - dodatek lub potrącenie za każde 10cm różnicy wyso-
kości
(łączna wysokość 2,00 m)

szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

204 D-07.06.01 Ogrodzenie drewniane - sztachety z listew o rozstawie co 10
cm
(ogrodzenie przestawiane)

m2

6 m2 6.00
RAZEM 6.00

205 D-07.06.01 Ogrodzenie drewniane - sztachety z listew o rozstawie co 10
cm
(ogrodzenie przestawiane)

m2

212 m2 212.00
RAZEM 212.00

206 D-07.06.01 Montaż bram stalowych prętowych
(bramy przestawiane; 2 szt.)

m2

2.50*2.00+1.50*2.00 m2 8.00
RAZEM 8.00
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207 D-07.06.02 Poręcze ochronne sztywne z pochwytem i przeciągiem z ką-

towników 45x30x4 mm oraz słupkami z kątowników 60x40x5
mm o rozstawie 1,5 m
(Balustrada stalowa U-11a z płaskowników o rozstawie
szczebli 14cm)

m

30+78 m 108.00
RAZEM 108.00

208 DM.00.00.00 Wykonanie oświetlenia zasilanego z sieci przy przejściach dla
pieszych i przy zatokach autobusowych wraz z wykonaniem
projektu i uzyskaniem odpowiednich uzgodnień

ryczałt

1 ryczałt 1.00
RAZEM 1.00

6 Infrastruktura towarzysząca nierozerwalnie związana z realizacją inwestycji -  zatoki autobusowe
209 D-04.04.02 Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość

warstwy po zagęszczeniu 25 cm
(Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowane-
go mechanicznie 0/63mm gr. 35cm)

m2

684 m2 684.00
RAZEM 684.00

210 D-04.05.01 Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z gruntu stabilizo-
wanego cementem z betoniarni Rm = 2,5MPa gr. 25 cm

m2

684 m2 684.00
RAZEM 684.00

211 D-04.06.02 Podbudowy betonowe gr.26 cm pielęgnowane piaskiem i wodą
C16/20

m2

599 m2 599.00
RAZEM 599.00

212 D-05.03.01 Nawierzchnie z kostki rzędowej o wysokości 16 cm na podsyp-
ce cementowo-piaskowej
(Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej granitowej 14/
16cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm spoino-
wanej żywicą na piasku kwarcowym)

m2

599 m2 599.00
RAZEM 599.00

7 Prace budowlano-montażowe(branża mostowa) 
7.1 Most w km 2+023,00 nad rzeka Mostki
7.1.1 WYKONANIE DROGI OBJAZDOWEJ
213 DMU.00.00.00 Roboty pomiarowe geodezyjne - wyznaczenie obiektu i dojaz-

dów
ryczałt

1 ryczałt 1.00
RAZEM 1.00

7.1.2 ODTWORZENIE I WYZNACZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH
214 D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa

dróg w terenie równinnym.
km

0.019 km 0.02
RAZEM 0.02

7.1.3 WYBURZENIE OBIEKTÓW INZYNIERSKICH
215 D-01.02.03 Rozbiórka pokrycia z papy  - pierwsza warstwa m2

5*6.15 m2 30.75
RAZEM 30.75

216 D-01.02.03 Naprawa mostów trwałych; mechaniczne rozebranie konstruk-
cji mostowych żelbetowych

m3

płyta ustroju nośnego
0.5*9.3*5.96 m3 27.71
przyczółki i fundamenty
(2.7*0.8*10+1.8*0.8*9.3+0.27*0.51*9.3)*2+4*0.5*1.15*1.5*0.3+
4*0.5*0.5*0.3

m3 73.88

umocnienie stożków
1.8*0.2*9.3*2 m3 6.70

RAZEM 108.29
217 D-01.02.03 Wywiezienie gruzu na składowisko Wykonawcy wraz z koszta-

mi utylizacji
m3

30.75*0.01 m3 0.31
[27.714+73.88+6.696]*1.5 m3 162.44

RAZEM 162.75
218 D-01.02.03 Demontaż poręczy mostowych t

15*0.05 t 0.75
RAZEM 0.75

219 D-01.02.03 Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i
wyładunkiem ręcznym na bazę ZDW w Głubczycach

t

15*0.05 t 0.75
RAZEM 0.75

7.1.4 ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG
220 D-05.03.11 Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na

gł. 6-10 cm
m

6.35*2 m 12.70
RAZEM 12.70
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221 D-05.03.11 Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na

gł. do 5 cm
m

dylatacja w poprzek mostu
8.0*2 m 16.00

RAZEM 16.00
222 D-05.03.11 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr.

11 cm
m2

19*6.35 m2 120.65
RAZEM 120.65

223 D-01.02.04 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego
o grubości 20 cm

m2

4.0*6.5*2 m2 52.00
RAZEM 52.00

224 D-01.02.04 Rozebranie krawężników betonowych 20x30 cm na podsypce
cementowo-piaskowej

m

9.7*2 m 19.40
RAZEM 19.40

225 D-01.02.04; D-
05.03.11

Wywiezienie gruzu na składowisko Wykonawcy wraz z koszta-
mi utylizacji

m3

13.272 m3 13.27
poz.224*0.2*0.3*1.5 m3 1.75
poz.223*0.2 m3 10.40

RAZEM 25.42
7.1.5 PODBUDOWY
226 D-04.04.02 Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy

konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
m2

130 m2 130.00
RAZEM 130.00

227 D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości
po zagęszczeniu 20 cm

m2

dojazdy
4*12.4*2 m2 99.20

RAZEM 99.20
228 D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości

po zagęszczeniu 10 cm
m2

dojazdy
4*12.4*2 m2 99.20
chodniki
4*4.0 m2 16.00

RAZEM 115.20
229 D-04.05.01 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem 2,5 MPa wyk.

mieszarkami doczepnymi - grubość podbudowy po zagęszcze-
niu 15 cm

m2

dojazdy
99.2 m2 99.20

RAZEM 99.20
230 D-04.03.01 Mechaniczne czyszczenie i skropienie nawierzchni drogowej

ulepszonej emulsją asfaltową
m2

dojazdy
poz.231 m2 99.20
poz.232 m2 99.20

RAZEM 198.40
231 D-04.07.01 Podbudowa z AC 22 P 35/50 - grubość warstwy po zagęszcze-

niu 16 cm
m2

dojazdy
99.2 m2 99.20

RAZEM 99.20
7.1.6 NAWIERZCHNIE
232 D-05.03.05a Nawierzchnia z AC 16 W  - warstwa wiążąca asfaltowa - gru-

bość po zagęszcz. 8 cm
m2

dojazdy
99.2 m2 99.20

RAZEM 99.20
233 D-04.03.01 Mechaniczne czyszczenie i skropienie nawierzchni drogowej

ulepszonej emulsją asfaltową
m2

warstwa ścieralna z SMA 11 na obiekcie mostowym i dojaz-
dach
poz.235 m2 148.50

RAZEM 148.50
234 M.15.04.02 Nawierzchnie z mieszanki asfaltu twardolanego - warstwa wią-

żąca gr. 4 cm wykonać na szerokości mostu przed i za obiek-
tem (razem 7m), dodatkowo przeciwspadki

m2

7*8+0.25*2*7 m2 59.50
RAZEM 59.50

235 D-05.03.13 Nawierzchnia z SMA11 - warstwa ścieralna asfaltowa - gru-
bość po zagęszcz. 5 cm

m2

7.5*7+8*(19-7) m2 148.50
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RAZEM 148.50

236 D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm układana
mechanicznie na podsypce piaskowej

m2

4*4.0 m2 16.00
RAZEM 16.00

7.1.7 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
237 D-06.01.01 Podkłady betonowe w budownictwie przemysłowym z transpor-

tem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym C12/15
m3

128.85*0.1 m3 12.89
RAZEM 12.89

238 D-06.01.01 Umocnienie skarp kostką granitową 15x15cm na warstwie be-
tonu

m2

16.5*3.3+4*3.3+8*1.5+4*3.3+4*2*4.5 m2 128.85
RAZEM 128.85

239 D-08.03.01 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m

2.9+8.3+6+6.1+5.7+3.1+4.6+7 m 43.70
RAZEM 43.70

240 D-06.01.03 Wykonanie umocnienia brukowcem w siatkach stalowych (ga-
biony gr 20cm)

m3

(1.01*2+3.2)*(11.8+7+15)*0.2 m3 35.29
RAZEM 35.29

7.1.8 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
241 D-07.05.01 Bariery ochronne stalowe jednostronne H2W2A m

10+6+12*2 m 40.00
RAZEM 40.00

242 D-07.05.01 Bariery ochronne stalowe jednostronne N2W4 m
18*2 m 36.00

RAZEM 36.00
7.1.9 ELEMENTY ULIC
243 D-08.01.01 Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm z wy-

konaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
m

2.0*2+5.0*2 m 14.00
RAZEM 14.00

244 D-08.03.01 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową

m

(2+2)*4 m 16.00
RAZEM 16.00

7.1.1
0

ROBOTY POMIAROWE

245 M.01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa
dróg w terenie równinnym.

km

0.086 km 0.09
RAZEM 0.09

7.1.1
1

ROBOTY ZIEMNE

246 M.11.01.01 Roboty ziemne z wywozem na składowisko Wykonawcy wraz
z kosztami utylizacji

m3

((6.23+2.2)*0.5*3.11*9.3-0.8*1.4*9.3+0.3*0.5*(3.5+0.5)*3.11*
6*3)*2

m3 290.16

RAZEM 290.16
247 M.11.01.04/06 Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem

gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III - grunt z dowozu
m3

290-4*11*0.3*2 m3 263.60
RAZEM 263.60

248 M.11.01.04/06 Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-
III

m3

290-4*11*0.3*2 m3 263.60
RAZEM 263.60

7.1.1
2

PALE WIELKOŚREDNICOWE

249 M.11.03.02 Wykonanie pali dużych średnic (800 mm) w gruncie kat. III z
zabezpieczeniem stateczności ścian przez rurowanie

m

7.5*14 m 105.00
RAZEM 105.00

250 M.11.03.02 Roboty ziemne  z wywozem na składowisko Wykonawcy wraz
z kosztami utylizacji

m3

3.14*0.45*0.45*105.0 m3 66.76
RAZEM 66.76

7.1.1
3

ŚCIANKI SZCZELNE

251 M.11.07.01 Wbijanie ścianek szczelnych stalowych z terenu lub rusztowań
na głębokość 7 m w grunt kat.IV - 51-75 m ścianki na jednym
placu budowy

m

(12.7*2+2.29*2)*2 m 59.96
RAZEM 59.96
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252 M.11.07.01 Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych ceow-

ników normalnych o wysokości 280-300 mm
szt.

150 szt. 150.00
RAZEM 150.00

7.1.1
4

ZBROJENIE

253 M.12.01.01 Przygotowanie zbrojenia na budowie fundamenty podpór - prę-
ty o śr. do 14 mm
Montaż zbrojenia fundamenty podpór - pręty o śr. do 14 mm

t

płyty przejściowe
3.554 t 3.55

RAZEM 3.55
254 M.12.01.01 Przygotowanie zbrojenia na budowie - pręty o śr. do 14 mm

Montaż zbrojenia - pręty o śr. do 14 mm
t

rama
0.032+0.053+0.104+0.243+2.845 t 3.28

RAZEM 3.28
255 M.12.01.01 Przygotowanie zbrojenia na budowie - pręty o śr. 16-20 mm

Montaż zbrojenia - pręty o śr. 16-20 mm
t

rama
3.347+0.239+0.677+0.284 t 4.55

RAZEM 4.55
256 M.12.01.01 Przygotowanie zbrojenia na budowie - pręty o śr. 22-26 mm

Montaż zbrojenia - pręty o śr. 22-26 mm
t

rama
3.204 t 3.20

RAZEM 3.20
257 M.12.01.01 Przygotowanie zbrojenia na budowie - pręty o śr. 28-32 mm

Montaż zbrojenia - pręty o śr. 28-32 mm
t

rama
0.354 t 0.35

RAZEM 0.35
7.1.1
5

BETON

258 M.13.01.00 Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie -płyt przej-
ściowych - C25/30 (B30 F 150 W8)
Deskowanie płytami ze sklejki bakelizowanej - płyty przejscio-
we

m3

11*4*0.3*2 m3 26.40
RAZEM 26.40

259 M.13.01.00 Deskowanie tradycyjne - skrzydełka wiszące i wsporniki
Deskowanie tradycyjne - rama
Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie - rama żel-
betowa ze skrzydłami - C25/30 (B30 F 150 W8)

m2

4*(4.9*2+0.4*3.53)+(0.48+0.1+0.1+0.15+0.2)*2*11.4 m2 68.33
RAZEM 68.33

260 M.13.01.00 Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie -kap chodni-
kowych na mokro+kapy na skrzydle - C25/30 (B30 F 150 W8)
Deskowanie płytami ze sklejki bakelizowanej - kapy chodniko-
we

m3

1.32*0.25*2*11.4 m3 7.52
RAZEM 7.52

261 M.13.01.00 Warstwa ochronna z betonu  z siatką d=6mm 10x10cm - C25/
30 (B30 F 150 W8)

m3

0.05*4*11*2 m3 4.40
RAZEM 4.40

262 M.13.01.00 Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie - podpory,
ściany oporowe i mury pachwinowe - C25/30 (B30 F 150 W8) -
murki oporowe i gurty
Deskowanie płytami ze sklejki bakelizowanej - murków betono-
wych

m3

0.4*0.8*(4.88+7.93+10.86+5.75+4.33+9.14+1.6+1.31+3.3*4) m3 18.88
RAZEM 18.88

263 M.13.02.01 Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie - płyty C12/
15 - beton podkładowy, kliny na płytach przejściowych

m3

0.2*(12.7*2.29)*2 m3 11.63
3.9*11*0.1*2 m3 8.58
0.37*1.5*11*2 m3 12.21

RAZEM 32.42
7.1.1
6

HYDROIZOLACJA

264 M.15.01.02 Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni konstrukcji be-
tonowych

m2

0.5*2.8*3.3*4+3.72*0.4*4+3.72*0.5*4 m2 31.87
RAZEM 31.87
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265 M.15.01.02 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wykony-

wane na zimno - pionowe z roztworu asfaltowego - każda na-
stępna warstwa - powierzchnia w jednym miejscu do 100 m2 -
3 warstwy
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wykony-
wane na zimno - pionowe z roztworu asfaltowego - pierwsza
warstwa - powierzchnia w jednym miejscu do 100 m2

m2

31.9 m2 31.90
RAZEM 31.90

266 M.15.02.03 Wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej gr. min. 0,5cm  z
przygotowaniem podłoża
Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni konstrukcji be-
tonowych
Zatarcie rakowin i odprysków ręcznie bez zbrojenia - masami
PCC wraz z zabezpieczeniem istniejącego zbrojenia

m2

225.88 m2 225.88
RAZEM 225.88

267 M.20.01.04 Hydroizolacja gruntu geomembranami za pomocą klejenia -
obłożenie ścian przyczółków geokompozytem

m2

(0.8+0.1+1.1+0.6+0.5)*11*2 m2 68.20
RAZEM 68.20

7.1.1
7

NAWIERZCHNIE NA KAPACH CHODNIKOWYCH

268 M.15.04.01. Nawierzchnie poliuretanowo - epoksydowe  na gzymsach mos-
tu gr. 10 mm wraz z przygotowaniem podłoża

m2

11.4*2.08*2 m2 47.42
RAZEM 47.42

7.1.1
8

DYLATACJE SZCZELNE         

269 M.18.01.03 Elementy dylatacji - zalanie szczelin roztworem asfaltowym lub
kitowanie fug dylatacyjnych o przekroju 10 cm2

m

dylatacja w poprzek mostu
8.0*2 m 16.00
wzdłuż krawężników
11.4*2 m 22.80

RAZEM 38.80
7.1.1
9

WYPOSAŻENIE POMOSTU

270 M.19.01.01 Montaż (wraz z kotwieniem) krawężników kamiennych  18x20
cm na prostej i na podlewce z mieszanki niskoskurczliwej

m

11.4*2 m 22.80
RAZEM 22.80

271 M.19.01.03 Montaż barieroporęczy stalowej o rozstawie słupkow 1m do
zabetonowanych kotew typ H2W1A

t

20*0.065 t 1.30
RAZEM 1.30

272 M.19.01.03 Montaż kotew do słupków barieroporęczy t
22*0.008 t 0.18

RAZEM 0.18
7.1.2
0

RURY OSŁONOWE

273 M.20.01.04 Montaż rur z PEHD w chodnikach fi 110 mm m
11.4*3*2 m 68.40

RAZEM 68.40
7.1.2
1

ROBOTY ZABEZPIECZAJĄCE

274 M.20.01.08 Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni konstrukcji be-
tonowych

m2

((2.27+0.28)*2+4.6)*11.8+2.97*4+4*3.53*1+(0.48+0.1+0.1+
0.15+0.2)*2*11.4+0.5*11.8*2+0.5*0.6*4

m2 176.94

RAZEM 176.94
275 M.20.01.08 Malowanie powierzchni pionowych, skośnych i cylindrycznych

konstrukcji betonowych x 2
m2

177.0 m2 177.00
RAZEM 177.00

7.2 Most w km 2+420,50 nad rzeka Bziczka
7.2.1 WYKONANIE DROGI OBJAZDOWEJ
276 DMU.00.00.00 Wykonanie drogi objazdowej remontowanego obiektu ryczałt

1 ryczałt 1.00
RAZEM 1.00

7.2.2 ODTWORZENIE I WYZNACZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH
277 D-01.01.01 Roboty pomiarowe geodezyjne - wyznaczenie obiektu i dojaz-

dów
km

0.19 km 0.19
RAZEM 0.19

7.2.3 WYBURZENIE OBIEKTÓW INZYNIERSKICH
278 D-01.02.03 Rozbiórka pokrycia z papy - pierwsza warstwa m2
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5*6.15 m2 30.75

RAZEM 30.75
279 D-01.02.03 Naprawa mostów trwałych; mechaniczne rozebranie konstruk-

cji mostowych żelbetowych
m3

płyta ustroju nośnego
0.5*9.3*5.96 m3 27.71
przyczółki i fundamenty
(2.7*0.8*10+1.8*0.8*9.3+0.27*0.51*9.3)*2+4*0.5*1.15*1.5*0.3+
4*0.5*0.5*0.3

m3 73.88

umocnienie skarp
1.8*0.2*9.3*2 m3 6.70

RAZEM 108.29
280 D-01.02.03 Wywiezienie gruzu na składowisko Wykonawcy wraz z koszta-

mi utylizacji
m3

5*6.15*0.01 m3 0.31
[27.714+73.88+6.696]*1.5 m3 162.44

RAZEM 162.75
281 D-01.02.03 Demontaż poręczy mostowych t

15*0.05 t 0.75
RAZEM 0.75

282 D-01.02.03 Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i
wyładunkiem ręcznym na teren ZDW OT w Oleśnie

t

15*0.05 t 0.75
RAZEM 0.75

7.2.4 ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG
283 D-05.03.11 Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na

gł. 6-10 cm
m

6.35*2 m 12.70
RAZEM 12.70

284 D-05.03.11 Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na
gł. do 5 cm

m

dylatacja w poprzek mostu
8.0*2 m 16.00

RAZEM 16.00
285 D-05.03.11 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr.

11 cm
m2

19*6.35 m2 120.65
RAZEM 120.65

286 D-01.02.04 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego
o grubości 20 cm

m2

4.0*6.5*2 m2 52.00
RAZEM 52.00

287 D-01.02.04 Rozebranie krawężników betonowych 20x30 cm na podsypce
cementowo-piaskowej

m

9.7*2 m 19.40
RAZEM 19.40

288 D-01.02.04; D-
05.03.11

Wywiezienie gruzu  na składowisko Wykonawcy wraz z kosz-
tami utylizacji

m3

120.65*0.11 m3 13.27
poz.287*0.2*0.3*1.5 m3 1.75
poz.286*0.2 m3 10.40

RAZEM 25.42
7.2.5 PODBUDOWY
289 D-04.04.02 Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy

konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
m2

130 m2 130.00
RAZEM 130.00

290 D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości
po zagęszczeniu 20 cm

m2

dojazdy
4*12.4*2 m2 99.20

RAZEM 99.20
291 D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości

po zagęszczeniu 10 cm
m2

dojazdy
4*12.4*2 m2 99.20
chodniki
3*2.0+1.0 m2 7.00

RAZEM 106.20
292 D-04.05.01 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem 2,5 MPa wyk.

mieszarkami doczepnymi - grubość podbudowy po zagęszcze-
niu 15 cm

m2

dojazdy
99.2 m2 99.20

RAZEM 99.20
293 D-04.03.01 Mechaniczne czyszczenie i skropienie nawierzchni drogowej

ulepszonej emulsją asfaltową
m2
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dojazdy
99.2*2 m2 198.40

RAZEM 198.40
294 D-04.07.01 Podbudowa z AC 22 P 35/50 - grubość warstwy po zagęszcze-

niu 16 cm
m2

dojazdy
99.2 m2 99.20

RAZEM 99.20
7.2.6 NAWIERZCHNIE
295 D-05.03.05a Nawierzchnia z AC 16 W 50/70 - warstwa wiążąca asfaltowa -

grubość po zagęszcz. 8 cm
m2

dojazdy
99.2 m2 99.20

RAZEM 99.20
296 D-04.03.01 Mechaniczne czyszczenie i skropienie nawierzchni drogowej

ulepszonej emulsją asfaltową
m2

7.5*7+8*(19-7) m2 148.50
RAZEM 148.50

297 M.15.04.02 Nawierzchnie z mieszanki asfaltu twardolanego - warstwa wią-
żąca gr. 4 cm wykonać na szerokości mostu przed i za obiek-
tem (razem 7m), dodstkowo przeciwspadki

m2

7*8+0.25*2*7 m2 59.50
RAZEM 59.50

298 D-05.03.13 Nawierzchnia z SMA11 - warstwa ścieralna asfaltowa - gru-
bość po zagęszcz. 5 cm

m2

7.5*7+8*(19-7) m2 148.50
RAZEM 148.50

299 D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm układana
mechanicznie na podsypce piaskowej

m2

3*2+1 m2 7.00
RAZEM 7.00

7.2.7 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
300 D-06.01.01 Podkłady betonowe w budownictwie przemysłowym z transpor-

tem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym C12/15
m3

134.11*0.1 m3 13.41
RAZEM 13.41

301 D-06.01.01 Umocnienie skarp kostką granitową 15x15cm na warstwie be-
tonu

m2

(8.37+8.01)*4.5+3.9*2*2.5+5.64*2.5+3.95*2.5+4.77*2.5+2*2.5 m2 134.11
RAZEM 134.11

302 D-08.03.01 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m

8+8.4+3.9+2.5+2.5+2+1+5.7+4+2.5+1.5+3+1+6 m 52.00
RAZEM 52.00

303 D-06.01.03 Wykonanie umocnienia brukowcem w siatkach stalowych (ga-
biony gr 20cm)

m3

(1.01*2+3.2)*(11.8+17.38+6.68+5.04)*0.2 m3 42.70
RAZEM 42.70

7.2.8 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
304 D-07.05.01 Bariery ochronne stalowe jednostronne H2W2A m

12*3+5 m 41.00
RAZEM 41.00

305 D-07.05.01 Bariery ochronne stalowe jednostronne N2W4 m
18*3 m 54.00

RAZEM 54.00
7.2.9 ELEMENTY ULIC
306 D-08.01.01 Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm z wy-

konaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
m

5.0*3+3.0 m 18.00
RAZEM 18.00

307 D-08.03.01 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową

m

3*4+2+1 m 15.00
RAZEM 15.00

7.2.1
0

ROBOTY POMIAROWE

308 M.01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa
dróg w terenie równinnym.

km

0.086 km 0.09
RAZEM 0.09

7.2.1
1

ROBOTY ZIEMNE

309 M.11.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj
łyżki 1.20 m3 w gr.kat.IV z transportem urobku samochodami
na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami utylizacji

m3

((6.23+2.2)*0.5*3.61*9.3-0.8*1.4*9.3+0.3*0.5*(3.5+0.5)*3.61*
6*3)*2

m3 340.16
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RAZEM 340.16

310 M.11.01.04/06 Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem
gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III - grunt z dowozu

m3

340.2-4*11*0.3*2 m3 313.80
RAZEM 313.80

311 M.11.01.04/06 Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-
III

m3

340.2-4*11*0.3*2 m3 313.80
RAZEM 313.80

7.2.1
2

PALE WIELKOŚREDNICOWE

312 M.11.03.02 Wykonanie pali dużych średnic (800 mm) w gruncie kat. III z
zabezpieczeniem stateczności ścian przez rurowanie

m

7.5*14 m 105.00
RAZEM 105.00

313 M.11.03.02 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.60
m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z
transportem urobku samochodami  na składowisko Wykonaw-
cy wraz z kosztami utylizacji

m3

3.14*0.45*0.45*105.0 m3 66.76
RAZEM 66.76

7.2.1
3

ŚCIANKI SZCZELNE

314 M.11.07.01 Wbijanie ścianek szczelnych stalowych z terenu lub rusztowań
na głębokość 7 m w grunt kat.IV - 51-75 m ścianki na jednym
placu budowy

m

(12.7*2+2.29*2)*2 m 59.96
RAZEM 59.96

315 M.11.07.01 Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych ceow-
ników normalnych o wysokości 280-300 mm

szt.

150 szt. 150.00
RAZEM 150.00

7.2.1
4

ZBROJENIE

316 M.12.01.00 Przygotowanie zbrojenia na budowie fundamenty podpór - prę-
ty o śr. do 14 mm
Montaż zbrojenia fundamenty podpór - pręty o śr. do 14 mm

t

płyty przejściowe
3.554 t 3.55

RAZEM 3.55
317 M.12.01.00 Przygotowanie zbrojenia na budowie - pręty o śr. do 14 mm

Montaż zbrojenia - pręty o śr. do 14 mm
t

rama
0.0322+0.0524+0.2966+3.0789+0.1042 t 3.56

RAZEM 3.56
318 M.12.01.00 Przygotowanie zbrojenia na budowie - pręty o śr. 16-20 mm

Montaż zbrojenia - pręty o śr. 16-20 mm
t

rama
0.2681+3.5026+0.2976+0.6768 t 4.75

RAZEM 4.75
319 M.12.01.00 Przygotowanie zbrojenia na budowie - pręty o śr. 22-26 mm

Montaż zbrojenia - pręty o śr. 22-26 mm
t

rama
3.204 t 3.20

RAZEM 3.20
320 M.12.01.00 Przygotowanie zbrojenia na budowie - pręty o śr. 28-32 mm

Montaż zbrojenia - pręty o śr. 28-32 mm
t

rama
0.354 t 0.35

RAZEM 0.35
7.2.1
5

BETON

321 M.13.01.00 Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie -płyt przej-
ściowych - C25/30 (B30 F 150 W8)
Deskowanie płytami ze sklejki bakelizowanej - płyty przejscio-
we

m3

11*4*0.3*2 m3 26.40
RAZEM 26.40

322 M.13.01.00 Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie - rama żel-
betowa ze skrzydłami - C25/30 (B30 F 150 W8)
Deskowanie tradycyjne - rama
Deskowanie tradycyjne - skrzydełka wiszące i wsporniki

m3

1*0.8*12.7*2+0.6*2.87*2*11.8+0.75*0.3*11*2+0.4*11.8*5+0.2*
0.2*11.8+0.48*0.3*11.4*2+0.4*0.24*2*11.4+(0.5*2.61*2.88*
0.4)*4+0.5*0.6*11.8*2

m3 108.55

RAZEM 108.55
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323 M.13.01.00 Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie -kap chodni-

kowych na mokro+kapy na skrzydle - C25/30 (B30 F 150 W8)
Deskowanie płytami ze sklejki bakelizowanej - kapy chodniko-
we

m3

1.32*0.25*2*11.4 m3 7.52
RAZEM 7.52

324 M.13.01.00 Warstwa ochronna z betonu  z siatką d=6mm 10x10cm - C25/
30 (B30 F 150 W8)

m3

0.05*4*11*2 m3 4.40
RAZEM 4.40

325 M.13.01.00 Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie - podpory,
ściany oporowe i mury pachwinowe - C25/30 (B30 F 150 W8) -
murki oporowe i gurty
Deskowanie płytami ze sklejki bakelizowanej - murków betono-
wych

m3

0.4*0.8*(6.2*2+2.7+1.2*2+2.5*2+12.3+5.87+1.45+7.65+7.21+
5.96+5.6+2.4+2+3.7+1+1.7+1.62+1*2+2*2)

m3 27.83

RAZEM 27.83
326 M.13.02.01 Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie - płyty C12/

15 - beton podkładowy, kliny na płytach przejściowych
m3

3.9*11*0.1*2 m3 8.58
0.2*(12.7*2.29)*2 m3 11.63
0.37*1.5*11*2 m3 12.21

RAZEM 32.42
7.2.1
6

HYDROIZOLACJA

327 M.15.01.02 Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni konstrukcji be-
tonowych

m2

0.5*2.8*3.3*4+3.72*0.4*4+3.72*0.5*4 m2 31.87
RAZEM 31.87

328 M.15.01.02 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wykony-
wane na zimno - pionowe z roztworu asfaltowego - pierwsza
warstwa - powierzchnia w jednym miejscu do 100 m2
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wykony-
wane na zimno - pionowe z roztworu asfaltowego - każda na-
stępna warstwa - powierzchnia w jednym miejscu do 100 m2 -
3 warstwy

m2

31.9 m2 31.90
RAZEM 31.90

329 M.15.02.03. Wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej gr. min. 0,5cm  z
przygotowaniem podłoża
Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni konstrukcji be-
tonowych
Zatarcie rakowin i odprysków ręcznie bez zbrojenia - masami
PCC wraz z zabezpieczeniem istniejącego zbrojenia

m2

225.88 m2 225.88
RAZEM 225.88

330 M.20.01.04 Hydroizolacja gruntu geomembranami za pomocą klejenia -
obłożenie ścian przyczółków geokompozytem

m2

(0.8+0.1+1.1+0.6+1)*11*2 m2 79.20
RAZEM 79.20

7.2.1
7

NAWIERZCHNIE NA KAPACH CHODNIKOWYCH

331 M.15.04.01. Nawierzchnie poliuretanowo - epoksydowe  na gzymsach mos-
tu gr. 10 mm wraz z przygotowaniem podłoża

m2

11.4*2.08*2 m2 47.42
RAZEM 47.42

7.2.1
8

DYLATACJE SZCZELNE      

332 M.18.01.03 Elementy dylatacji - zalanie szczelin roztworem asfaltowym lub
kitowanie fug dylatacyjnych o przekroju 10 cm2

m

dylatacja w poprzek mostu
8.0*2 m 16.00
wzdłuż krawężników
11.4*2 m 22.80

RAZEM 38.80
7.2.1
9

WYPOSAŻENIE POMOSTU

333 M.19.01.01 Montaż (wraz z kotwieniem) krawężników kamiennych 18x20
cm na prostej i na podlewce z mieszanki niskoskurczliwej

m

11.4*2 m 22.80
RAZEM 22.80

334 M.19.01.03 Montaż barieroporęczy stalowej o rozstawie słupkow 1m do
zabetonowanych kotew typ H2W1A

t

20*0.065 t 1.30
RAZEM 1.30

335 M.19.01.03 Montaż kotew do słupków barieroporęczy t
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22*0.008 t 0.18

RAZEM 0.18
7.2.2
0

RURY OSŁONOWE

336 M.20.01.04 Montaż rur z PEHD w chodnikach fi 110 mm m
11.4*3*2 m 68.40

RAZEM 68.40
7.2.2
1

ROBOTY ZABEZPIECZAJĄCE

337 M.20.01.08 Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni konstrukcji be-
tonowych

m2

((2.27+0.28)*2+4.6)*11.8+2.97*4+4*3.53*1+(0.48+0.1+0.1+
0.15+0.2)*2*11.4+0.5*11.8*2+0.5*0.6*4

m2 176.94

RAZEM 176.94
338 M.20.01.08 Malowanie powierzchni pionowych, skośnych i cylindrycznych

konstrukcji betonowych x 2
m2

177.0 m2 177.00
RAZEM 177.00

7.3 Przepusty
7.3.1 Przepust w km 1+073,00
7.3.1
.1

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

339 D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa
drogi w terenie równinnym

km

0.05 km 0.050
RAZEM 0.050

340 D-01.01.01 Wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej obiektu. ryczałt
1 ryczałt 1.000

RAZEM 1.000
341 D-01.02.02 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 10

cm za pomocą narzędzi ręcznych ze spryzmowaniem w blis-
kości robót i do wykorzystania przy humusowaniu; 21,5 m3

m2

21.5/0.10 m2 215.00
RAZEM 215.00

342 D-01.02.04 Burzenie ścian, ław, filarów z betonu o grubości 30-40 cm przy
użyciu młotów pneumatycznych
(burzenie, przy użyciu młotów pneumatycznych fundamentu
przepustu z chudego betonu z wywozem)

m3

4 m3 4.00
RAZEM 4.00

343 D-01.02.04 Transport gruzu  z wywozem na składowisko Wykonawcy wraz
z kosztami utylizacji

m3

4 m3 4.00
RAZEM 4.00

344 D-01.02.04 Burzenie ścian, ław, stóp fundamentowych, filarów żelbeto-
wych zbrojonych normalnie o grubości do 20 cm przy użyciu
młotów pneumatycznych
(burzenie przy użyciu młotów pneumatycznych żelbetowej kon-
strukcji przepustu z wywozem)

m3

15 m3 15.00
RAZEM 15.00

345 D-01.02.04 Transport gruzu na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami
utylizacji

m3

15 m3 15.00
RAZEM 15.00

346 D-01.02.05 Wbijanie ścianek szczelnych stalowych z grodzic G-62 wi-
bromłotem HVB; głębokość wbicia do 6 m, grunt kat. III Ponad
50 do 75 m na jednym placu budowy
(330 m2)

m

330/6 m 55.00
RAZEM 55.00

347 D-01.02.05 Wyciąganie ścianek szczelnych stalowych z grodzic G-62 wi-
bromłotem HVB; głębokość wbicia do 6 m, grunt kat. III Ponad
50 do 75 m na jednym placu budowy
(330 m2)

m

330/6 m 55.00
RAZEM 55.00

7.3.1
.2

ROBOTY ZIEMNE

348 D-02.01.01 Roboty ziemne  z wywozem na składowisko Wykonawcy wraz
z kosztami utylizacji

m3

153.7 m3 153.7
RAZEM 153.7

349 D-02.01.01 Wykopy wykonane w gruncie o normalnej wilgotności kat. III, z
załadunkiem ręcznym i transportem samochodami samowyła-
dowczymi  na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami utyli-
zacji

m3
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17.1 m3 17.1

RAZEM 17.1
350 D-02.03.01 Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych, szerokości 0,8-

2,5 m, głębokości do 3,0 m, w gruncie kat. I-III, z zagęszcze-
niem ręcznym - grunt z dowozu
(grunt z dowozu)

m3

227 m3 227.00
RAZEM 227.00

351 D-02.03.01 Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi, grunt kat. I-
II

m3

227 m3 227.00
RAZEM 227.00

352 D-02.03.01 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów, w
gruncie kat. I-III

m2

73.1 m2 73.1
RAZEM 73.1

7.3.1
.3

ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

353 D-03.01.01 Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych
skrzynkowych o przekroju zamkniętym o wym. 1.5 x 1.5 m i 1
otw.

m

11 m 11.00
RAZEM 11.00

354 D-03.01.01 Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie płyt ustrojów
niosących bez wsporników pełnych
(betonowanie w deskowaniu żelbetowych zakończeń wraz z
ewentualnymi ławami oraz płyty uciąglającej z betonu C30/37)

m3

20.4 m3 20.4
RAZEM 20.4

355 D-03.01.01 Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie płyt ustrojów
niosących bez wsporników pełnych
(wykonanie warstwy ochronnej izolacji rygla górnego z betonu
C30/37)

m3

1.4 m3 1.4
RAZEM 1.4

356 D-03.01.01 Wykonanie drobnych elementów odwodnienia na skarpach i
dnach rowów, betonowych o obj. do 2,0 m3
(wykonanie drobnych elementów i podbetonów z betonu klasy
C8/10)

m3

8 m3 8.00
RAZEM 8.00

357 D-03.01.01 Przygotowanie zbrojenia płyt ustrojów niosących pełnych o
średnicy prętów do 8 mm
Montaż zbrojenia płyt ustrojów niosących pełnych o średnicy
prętów do 8 mm (bez wartości prętów zbrojeniowych)
(wykonanie zbrojenia żelbetowych zakończeń wraz z ewentu-
alnymi ławami oraz płyty uciaglajacej ze stali A-IIIN)

t

2.54 t 2.540
RAZEM 2.540

358 D-03.01.01 Izolacja przeciwwilgociowa powłokowa bitumiczna wykonywa-
na na zimno, pionowa z roztworu asfaltowego, pierwsza warst-
wa, o powierzchni ponad 100 m2
(wykonanie izolacji powłokowych powierzchni odziemnych po-
ziomych i pionowych fundamentów wraz z zagruntowaniem)
Izolacja przeciwwilgociowa powłokowa bitumiczna wykonywa-
na na zimno, pionowa z roztworu asfaltowego, każda następna
warstwa, o powierzchni ponad 100 m2

m2

106 m2 106.00
RAZEM 106.00

359 D-03.01.01 Ułożenie izolacji z papy termozgrzewalnej na ryglu górnym. m2

29 m2 29.00
RAZEM 29.00

7.3.1
.4

PODBUDOWY

360 D-04.05.01 Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe betono-
we
(Wykonanie fundamentu pod przepusty rurowe z gruntu stabili-
zowanego cementem z betoniarni Rm = 5,0MPa gr. 50cm)

m3

22.7 m3 22.7
RAZEM 22.7

7.3.1
.5

NAWIERZCHNIE

361 D-05.03.26a Warstwa przeciwspękaniowa pod warstwy bitumiczne
(ułożenie pod warstwą podbudowy nawierzchni  z kruszywa
geosiatki dwukierunkowej polipropylenowej ze sztywnymi węz-
łami na podkładzie  z włókniny Wytrzymałość na rozciąganie
30kN)

m2
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107.7 m2 107.7

RAZEM 107.7
362 D-05.03.26a Warstwa przeciwspękaniowa pod warstwy bitumiczne

(ułożenie na podbudowie z AC geosiatki dwukierunkowej poli-
propylenowej. ze sztywnymi węzłami na podkładzie  z
włókniny. Wytrzymałość na rozciąganie 20kN)

m2

35.8 m2 35.8
RAZEM 35.8

7.3.1
.6

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

363 D-06.01.01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy hu-
musu 10 cm.

m2

110.3 m2 110.3
RAZEM 110.3

364 D-06.01.01 Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z brzegu
(umocnienie dna rowów narzutem kamiennym śr. 7.5 cm gr 30
cm)

m3

10.9 m3 10.9
RAZEM 10.9

365 D-06.01.01 Brukowanie skarp,przekopów i nasypów na podsypce z piasku
lub pospółki.
(umocnienie powierzchni skarp i stożków kostką kamienną gr
10 cm wraz z wykonaniem opornika betonowego 20x60 cm z
betonu C25/30)

m2

37.2 m2 37.2
RAZEM 37.2

366 D-06.01.01 Umocnienie skarp i dna kanałów płytami prefabrykowanymi
wielootworowymi
(umocnienie skarp przy przepuście płytami betonowymi, ażu-
rowymi 40x60x9 cm, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4)

m2

10.3 m2 10.30
RAZEM 10.30

367 D-06.01.01 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej, spoiny wypełniane zaprawą cementową

m

14.9 m 14.90
RAZEM 14.90

7.3.2 Przepust w km 1+722,00
7.3.2
.1

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

368 D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa
drogi w terenie równinnym

km

0.05 km 0.050
RAZEM 0.050

369 D-01.01.01 Wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej obiektu. ryczałt
1 ryczałt 1.000

RAZEM 1.000
370 D-01.02.02 Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gru-

bości do 15 cm z darnią z przewozem taczkami
(Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 10
cm za pomocą narzędzi ręcznych ze spryzmowaniem w blis-
kości robót i do wykorzystania przy humusowaniu; 26,3 m3)

m2

26.3/0.10 m2 263.00
RAZEM 263.00

371 D-01.02.04 Burzenie ścian, ław, filarów z betonu o grubości 30-40 cm przy
użyciu młotów pneumatycznych
(burzenie, przy użyciu młotów pneumatycznych fundamentu
przepustu z chudego betonu z wywozem)

m3

5 m3 5.00
RAZEM 5.00

372 D-01.02.04 Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodami samowyła-
dowczymi na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami utyli-
zacji

m3

5 m3 5.00
RAZEM 5.00

373 D-01.02.04 Burzenie ścian, ław, stóp fundamentowych, filarów żelbeto-
wych zbrojonych normalnie o grubości do 20 cm przy użyciu
młotów pneumatycznych
(burzenie przy użyciu młotów pneumatycznych żelbetowej kon-
strukcji przepustu z wywozem)

m3

31 m3 31.00
RAZEM 31.00

374 D-01.02.04 Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodami samowyła-
dowczymi na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami utyli-
zacji

m3

31 m3 31.00
RAZEM 31.00
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375 D-01.02.05 Wbijanie ścianek szczelnych stalowych z grodzic G-62 wi-

bromłotem HVB; głębokość wbicia do 6 m, grunt kat. III Ponad
50 do 75 m na jednym placu budowy
(450 m2)

m

450/6 m 75.00
RAZEM 75.00

376 D-01.02.05 Wyciąganie ścianek szczelnych stalowych z grodzic G-62 wi-
bromłotem HVB; głębokość wbicia do 6 m, grunt kat. III Ponad
50 do 75 m na jednym placu budowy
(330 m2)

m

450/6 m 75.00
RAZEM 75.00

7.3.2
.2

ROBOTY ZIEMNE

377 D-02.01.01 Roboty ziemne  z wywozem na składowisko Wykonawcy wraz
z kosztami utylizacji

m3

153.7 m3 153.7
RAZEM 153.7

378 D-02.01.01 Wykopy wykonane w gruncie o normalnej wilgotności kat. III z
wywozem na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami utyli-
zacji

m3

17.1 m3 17.1
RAZEM 17.1

379 D-02.03.01 Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych, szerokości 0,8-
2,5 m, głębokości do 3,0 m, w gruncie kat. I-III, z zagęszcze-
niem ręcznym - grunt z dowozu
(grunt z dowozu)

m3

267.1 m3 267.10
RAZEM 267.10

380 D-02.03.01 Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi, grunt kat. I-
II

m3

267.1 m3 267.10
RAZEM 267.10

381 D-02.03.01 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów, w
gruncie kat. I-III

m2

110.1 m2 110.1
RAZEM 110.1

7.3.2
.3

ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

382 D-03.01.01 Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych
skrzynkowych o przekroju zamkniętym o wym. 2.0 x 2.0 m i 1
otw.
(ułożenie przepustu pod drogą wojewódzką, Elementy prefa-
brykowane zamknięte skrzynkowe, o wymiarach wewnętrzych
250x150 cm i długosci L=99.0 cm)

m

14 m 14.00
RAZEM 14.00

383 D-03.01.01 Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie płyt ustrojów
niosących bez wsporników pełnych
(betonowanie w deskowaniu żelbetowych zakończeń wraz z
ewentualnymi ławami oraz płyty uciąglającej z betonu C30/37)

m3

40.8 m3 40.8
RAZEM 40.8

384 D-03.01.01 Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie płyt ustrojów
niosących bez wsporników pełnych
(wykonanie warstwy ochronnej izolacji rygla górnego z betonu
C30/37)

m3

3 m3 3.0
RAZEM 3.0

385 D-03.01.01 Wykonanie drobnych elementów odwodnienia na skarpach i
dnach rowów, betonowych o obj. do 2,0 m3
(wykonanie drobnych elementów i podbetonów z betonu klasy
C8/10)

m3

8 m3 8.00
RAZEM 8.00

386 D-03.01.01 Przygotowanie zbrojenia płyt ustrojów niosących pełnych o
średnicy prętów do 8 mm
Montaż zbrojenia płyt ustrojów niosących pełnych o średnicy
prętów do 8 mm (bez wartości prętów zbrojeniowych)
(wykonanie zbrojenia żelbetowych zakończeń wraz z ewentu-
alnymi ławami oraz płyty uciaglajacej ze stali A-IIIN)

t

7.748 t 7.748
RAZEM 7.748
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387 D-03.01.01 Izolacja przeciwwilgociowa powłokowa bitumiczna wykonywa-

na na zimno, pionowa z roztworu asfaltowego, pierwsza warst-
wa, o powierzchni ponad 100 m2
(wykonanie izolacji powłokowych powierzchni odziemnych po-
ziomych i pionowych fundamentów wraz z zagruntowaniem)
Izolacja przeciwwilgociowa powłokowa bitumiczna wykonywa-
na na zimno, pionowa z roztworu asfaltowego, każda następna
warstwa, o powierzchni ponad 100 m2

m2

155 m2 155.00
RAZEM 155.00

388 D-03.01.01 Ułożenie izolacji z papy termozgrzewalnej na ryglu górnym. m2

56 m2 56.00
RAZEM 56.00

7.3.2
.4

PODBUDOWY

389 D-04.05.01 Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe betono-
we
(Wykonanie fundamentu pod przepusty rurowe z gruntu stabili-
zowanego cementem z betoniarni Rm = 5,0MPa gr. 50cm)

m3

39.9 m3 39.9
RAZEM 39.9

7.3.2
.5

NAWIERZCHNIE

390 D-05.03.26a Warstwa przeciwspękaniowa pod warstwy bitumiczne
(ułożenie pod warstwą podbudowy nawierzchni  z kruszywa
geosiatki dwukierunkowej polipropylenowej ze sztywnymi węz-
łami na podkładzie  z włókniny Wytrzymałość na rozciąganie
30kN)

m2

180 m2 180.0
RAZEM 180.0

391 D-05.03.26a Warstwa przeciwspękaniowa pod warstwy bitumiczne
(ułożenie na podbudowie z AC geosiatki dwukierunkowej poli-
propylenowej. ze sztywnymi węzłami na podkładzie  z
włókniny. Wytrzymałość na rozciąganie 20kN)

m2

87 m2 87.0
RAZEM 87.0

7.3.2
.6

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

392 D-06.01.01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy hu-
musu 10 cm.

m2

72.9 m2 72.9
RAZEM 72.9

393 D-06.01.01 Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z brzegu
(umocnienie dna rowów narzutem kamiennym śr. 7.5 cm gr 30
cm)

m3

8.6 m3 8.6
RAZEM 8.6

394 D-06.01.01 Brukowanie skarp,przekopów i nasypów na podsypce z piasku
lub pospółki.
(umocnienie powierzchni skarp i stożków kostką kamienną gr
10 cm wraz z wykonaniem opornika betonowego 20x60 cm z
betonu C25/30)

m2

45.2 m2 45.2
RAZEM 45.2

395 D-06.01.01 Umocnienie skarp i dna kanałów płytami prefabrykowanymi
wielootworowymi
(umocnienie skarp przy przepuście płytami betonowymi, ażu-
rowymi 40x60x9 cm, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4)

m2

23.4 m2 23.40
RAZEM 23.40

396 D-06.01.01 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej, spoiny wypełniane zaprawą cementową

m

8.5 m 8.50
RAZEM 8.50

7.3.3 Przepust w km 6+602
7.3.3
.1

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

397 D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa
drogi w terenie równinnym

km

0.05 km 0.050
RAZEM 0.050

398 D-01.01.01 Wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej obiektu. ryczałt
1 ryczałt 1.000

RAZEM 1.000
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399 D-01.02.02 Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gru-

bości do 15 cm z darnią z przewozem taczkami
(Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 10
cm za pomocą narzędzi ręcznych ze spryzmowaniem w blis-
kości robót i do wykorzystania przy humusowaniu; 17 m3)

m2

17/0.10 m2 170.00
RAZEM 170.00

400 D-01.02.04 Burzenie ścian, ław, filarów z betonu o grubości 30-40 cm przy
użyciu młotów pneumatycznych
(burzenie, przy użyciu młotów pneumatycznych fundamentu
przepustu z chudego betonu z wywozem)

m3

11 m3 11.00
RAZEM 11.00

401 D-01.02.04 Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodami samowyła-
dowczymi na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami utyli-
zacji

m3

11 m3 11.00
RAZEM 11.00

402 D-01.02.04 Burzenie ścian, ław, stóp fundamentowych, filarów żelbeto-
wych zbrojonych normalnie o grubości do 20 cm przy użyciu
młotów pneumatycznych
(burzenie przy użyciu młotów pneumatycznych żelbetowej kon-
strukcji przepustu z wywozem)

m3

38 m3 38.00
RAZEM 38.00

403 D-01.02.04 Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodami samowyła-
dowczymi na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami utyli-
zacji

m3

38 m3 38.00
RAZEM 38.00

404 D-01.02.05 Wbijanie ścianek szczelnych stalowych z grodzic G-62 wi-
bromłotem HVB; głębokość wbicia do 6 m, grunt kat. III Ponad
50 do 75 m na jednym placu budowy
(360 m2)

m

360/6 m 60.00
RAZEM 60.00

405 D-01.02.05 Wyciąganie ścianek szczelnych stalowych z grodzic G-62 wi-
bromłotem HVB; głębokość wbicia do 6 m, grunt kat. III Ponad
50 do 75 m na jednym placu budowy
(360 m2)

m

360/6 m 60.00
RAZEM 60.00

7.3.3
.2

ROBOTY ZIEMNE

406 D-02.01.01 Roboty ziemne  z wywozem na składowisko Wykonawcy wraz
z kosztami utylizacji

m3

183.9 m3 183.9
RAZEM 183.9

407 D-02.01.01 Wykopy wykonane w gruncie o normalnej wilgotności kat. III z
wywozem na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami utyli-
zacji

m3

20.4 m3 20.4
RAZEM 20.4

408 D-02.03.01 Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych, szerokości 0,8-
2,5 m, głębokości do 3,0 m, w gruncie kat. I-III, z zagęszcze-
niem ręcznym
(grunt z dowozu)

m3

360 m3 360.00
RAZEM 360.00

409 D-02.03.01 Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi, grunt kat. I-
II

m3

360 m3 360.00
RAZEM 360.00

410 D-02.03.01 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów, w
gruncie kat. I-III

m2

75.2 m2 75.2
RAZEM 75.2

7.3.3
.3

ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

411 D-03.01.01 Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych
skrzynkowych o przekroju zamkniętym o wym. 1.5 x 1.5 m i 1
otw.

m

12 m 12.00
RAZEM 12.00
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412 D-03.01.01 Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie płyt ustrojów

niosących bez wsporników pełnych
(betonowanie w deskowaniu żelbetowych zakończeń wraz z
ewentualnymi ławami oraz płyty uciąglającej z betonu C30/37)

m3

25.8 m3 25.8
RAZEM 25.8

413 D-03.01.01 Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie płyt ustrojów
niosących bez wsporników pełnych
(wykonanie warstwy ochronnej izolacji rygla górnego z betonu
C30/37)

m3

2.5 m3 2.5
RAZEM 2.5

414 D-03.01.01 Wykonanie drobnych elementów odwodnienia na skarpach i
dnach rowów, betonowych o obj. do 2,0 m3
(wykonanie drobnych elementów i podbetonów z betonu klasy
C8/10)

m3

8.6 m3 8.60
RAZEM 8.60

415 D-03.01.01 Przygotowanie zbrojenia płyt ustrojów niosących pełnych o
średnicy prętów do 8 mm
Montaż zbrojenia płyt ustrojów niosących pełnych o średnicy
prętów do 8 mm (bez wartości prętów zbrojeniowych)
(wykonanie zbrojenia żelbetowych zakończeń wraz z ewentu-
alnymi ławami oraz płyty uciaglajacej ze stali A-IIIN)

t

3.43 t 3.430
RAZEM 3.430

416 D-03.01.01 Izolacja przeciwwilgociowa powłokowa bitumiczna wykonywa-
na na zimno, pionowa z roztworu asfaltowego, pierwsza warst-
wa, o powierzchni ponad 100 m2
(wykonanie izolacji powłokowych powierzchni odziemnych po-
ziomych i pionowych fundamentów wraz z zagruntowaniem)
Izolacja przeciwwilgociowa powłokowa bitumiczna wykonywa-
na na zimno, pionowa z roztworu asfaltowego, każda następna
warstwa, o powierzchni ponad 100 m2

m2

49 m2 49.00
RAZEM 49.00

417 D-03.01.01 Ułożenie izolacji z papy termozgrzewalnej na ryglu górnym. m2

46 m2 46.00
RAZEM 46.00

7.3.3
.4

PODBUDOWY

418 D-04.05.01 Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe betono-
we
(Wykonanie fundamentu pod przepusty rurowe z gruntu stabili-
zowanego cementem z betoniarni Rm = 5,0MPa gr. 50cm)

m3

31.8 m3 31.8
RAZEM 31.8

7.3.3
.5

NAWIERZCHNIE

419 D-05.03.26a Warstwa przeciwspękaniowa pod warstwy bitumiczne
(ułożenie pod warstwą podbudowy nawierzchni  z kruszywa
geosiatki dwukierunkowej polipropylenowej ze sztywnymi węz-
łami na podkładzie  z włókniny Wytrzymałość na rozciąganie
30kN)

m2

114 m2 114.0
RAZEM 114.0

420 D-05.03.26a Warstwa przeciwspękaniowa pod warstwy bitumiczne
(ułożenie na podbudowie z AC geosiatki dwukierunkowej poli-
propylenowej. ze sztywnymi węzłami na podkładzie  z
włókniny. Wytrzymałość na rozciąganie 20kN)

m2

44 m2 44.0
RAZEM 44.0

7.3.3
.6

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

421 D-06.01.01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy hu-
musu 10 cm

m2

116.9 m2 116.9
RAZEM 116.9

422 D-06.01.01 Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z brzegu
(umocnienie dna rowów narzutem kamiennym śr. 7.5 cm gr 30
cm)

m3

15.1 m3 15.1
RAZEM 15.1
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423 D-06.01.01 Brukowanie skarp,przekopów i nasypów na podsypce z piasku

lub pospółki.
(umocnienie powierzchni skarp i stożków kostką kamienną gr
10 cm wraz z wykonaniem opornika betonowego 20x60 cm z
betonu C25/30)

m2

49 m2 49.0
RAZEM 49.0

424 D-06.01.01 Umocnienie skarp i dna kanałów płytami prefabrykowanymi
wielootworowymi
(umocnienie skarp przy przepuście płytami betonowymi, ażu-
rowymi 40x60x9 cm, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4)

m2

11.7 m2 11.70
RAZEM 11.70

425 D-06.01.01 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej, spoiny wypełniane zaprawą cementową

m

18.4 m 18.40
RAZEM 18.40

7.3.4 PRZEPUSTY RUROWE
426 D-03.01.01 Część przelotowa prefabrykowanych przepustów drogowych

rurowych jednootworowych z rur o średnicy 80 cm na ławie z
kruszywa łamanego

m

129 m 129.00
RAZEM 129.00

427 D-03.01.01 Obudowy wlotów (wylotów) prefabrykowanych przepustów dro-
gowych rurowych
(Zabetonowanie płyty zespalającej z betonu C30/37)

m3

9.6 m3 9.6
RAZEM 9.6

428 D-03.01.01 Przygotowanie zbrojenia płyt ustrojów niosących pełnych o
średnicy prętów do 8 mm
(zbrojenie płyty zespalającej - stal zbrojeniowa klasy A-IIIN G=
695,3kg)
Montaż zbrojenia płyt ustrojów niosących pełnych o średnicy
prętów do 8 mm (bez wartości prętów zbrojeniowych)
(zbrojenie płyty zespalającej - stal zbrojeniowa klasy A-IIIN G=
695,3kg)

t

696/1000 t 0.696
RAZEM 0.696

429 D-03.01.01 Izolacja przeciwwilgociowa powłokowa bitumiczna wykonywa-
na na zimno, pionowa z roztworu asfaltowego, pierwsza warst-
wa, o powierzchni ponad 100 m2
(Dwuwarstwowa izolacja powłoką bitumiczną powierzchni be-
tonowych kręgów, ścianek czołowych i płyty zespalającej)

m2

569 m2 569.00
RAZEM 569.00

430 D-03.01.01 Izolacja przeciwwilgociowa powłokowa bitumiczna wykonywa-
na na zimno, pionowa z roztworu asfaltowego, każda następna
warstwa, o powierzchni ponad 100 m2

m2

569 m2 569.00
RAZEM 569.00

431 D-03.01.01 Izolacja opaskami z papy zgrzewalnej na stykach betonowych
kręgów.

m2

42 m2 42.00
RAZEM 42.00

432 D-03.01.01 Część przelotowa prefabrykowanych przepustów drogowych
rurowych jednootworowych z rur o średnicy 150 cm na ławie z
kruszywa łamanego

m

43+43 m 86.00
RAZEM 86.00

433 D-03.01.01 Obudowy wlotów (wylotów) prefabrykowanych przepustów dro-
gowych rurowych
(Zabetonowanie płyty zespalającej z betonu C30/37)

m3

8.2 m3 8.2
RAZEM 8.2

434 D-03.01.01 Przygotowanie zbrojenia płyt ustrojów niosących pełnych o
średnicy prętów do 8 mm
(zbrojenie płyty zespalającej - stal zbrojeniowa klasy A-IIIN G=
314kg)
Montaż zbrojenia płyt ustrojów niosących pełnych o średnicy
prętów do 8 mm (bez wartości prętów zbrojeniowych)
(zbrojenie płyty zespalającej - stal zbrojeniowa klasy A-IIIN G=
314kg)

t

314/1000 t 0.314
RAZEM 0.314
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435 D-03.01.01 Izolacja przeciwwilgociowa powłokowa bitumiczna wykonywa-

na na zimno, pionowa z roztworu asfaltowego, pierwsza warst-
wa, o powierzchni ponad 100 m2
(Dwuwarstwowa izolacja powłoką bitumiczną powierzchni be-
tonowych kręgów, ścianek czołowych i płyty zespalającej)

m2

348 m2 348.00
RAZEM 348.00

436 D-03.01.01 Izolacja przeciwwilgociowa powłokowa bitumiczna wykonywa-
na na zimno, pionowa z roztworu asfaltowego, każda następna
warstwa, o powierzchni ponad 100 m2

m2

348 m2 348.00
RAZEM 348.00

437 D-03.01.01 Izolacja opaskami z papy zgrzewalnej na stykach betonowych
kręgów.

m2

27 m2 27.00
RAZEM 27.00

438 D-03.01.01 Obudowy wlotów (wylotów) prefabrykowanych przepustów dro-
gowych rurowych
(Wykonanie ścianek czołowych przepustów żelbetowych pod
drogą wojewódzką nr 426 z betonu C30/37 wraz ze zbrojeniem
i deskowaniem, w tym:
- zbrojenie ścianki czołowej - stal zbrojeniowa klasy A-IIIN, G=
5 019kg
- powierzchnia deskowania ścianek czołowych przepustów, P=
312m2)

m3

40 m3 40.0
RAZEM 40.0

439 D-03.01.03 Czyszczenie przepustów o średnicy 1,0 lub 1,25 m, grubość
namułu w cm do 50 % jego średnicy
(Czyszczenie przepustów pod zjazdami, skrzynkowych
100x100cm)

m

23.6 m 23.6
RAZEM 23.6

8 Infrastruktura kolidująca z inwestycją (branża telekomunikacyjna)
8.1 Przebudowa urządzeń własności PKP Telekomunikacja Kolejowa Sp. z o.o. (CPV 45232310-8 Roboty

budowlane w zakresie linii telefonicznych)
8.1.1 Kolizja nr 1 km 0+220 (CPV 45232310-8 Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych)
440 Budowa obiektów podziemnych z rur dwudzielnych 120mm i

RHDPEp110/6,3 (rezerwowa) na istniejących ciągach kablo-
wych

m

21 m 21.00
RAZEM 21.00

8.2 Przebudowa kabli sieci miejscowej własności Telekomunikacji Polskiej S.A. (CPV 45232310-8 Roboty
budowlane w zakresie linii telefonicznych)

8.2.1 Kolizja nr 1 km 0+220 (CPV 45232310-8 Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych)
441 D-01.03.04 Budowa obiektów podziemnych - montaż rur osłonowych dwu-

dzielnych 120mm na istniejących ciągach kablowych
m

21 m 21.00
RAZEM 21.00

8.2.2 Kolizja nr 2 km 0+270 do 0+340 (CPV 45232310-8 Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych)
442 D-01.03.04 Budowa obiektów podziemnych z 2 rur dwudzielnych 120mm

w gr.kat.III, 1 warstw.w ciągu, 2 rur.w warstwie, 2 otw.w ciągu
m

24 m 24.00
RAZEM 24.00

443 D-01.03.04 Montaż i ustawienie słupów pojed.drew.o dług. 7 m z jedną
belką ustojową w terenie płaskim - kat.gr. III

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

444 D-01.03.04 Montaż i ustawienie słupów blizn.drew.o dług. 8.5 m z dwiema
belkami ustojowymi w terenie płaskim - kat.gr. III

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

445 D-01.03.04 Układanie kabla XzTMKXpw 10x4x0,6 o śr. do 30 mm w po-
włoce termoplast.w rowie kablow.w gr.kat.III - pierwszy

m

3 m 3.00
RAZEM 3.00

446 D-01.03.04 Wprowadzenie na słup drewniany kabla XzTKMXpw 10x4x0,6
w rurze ochronnej

m

10 m 10.00
RAZEM 10.00

447 D-01.03.04 Zawieszanie kabli nadziemnych XzTKMXpwn 5x4x0,6 na pod-
budowie słupowej, podnoszenie z ziemi, kabel ósemkowy o
średnicy zewnętrznej do 15 mm

m

45 m 45.000
RAZEM 45.000
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448 D-01.03.04 Zawieszanie kabli nadziemnych XzTKMXpwn 3x2x0,6 na pod-

budowie słupowej, podnoszenie z ziemi, kabel ósemkowy o
średnicy zewnętrznej do 15 mm

m

99 m 99.000
RAZEM 99.000

449 D-01.03.04 Zawieszanie kabli nadziemnych XzTKMXpwn 7x2x0,6 na pod-
budowie słupowej, podnoszenie z ziemi, kabel ósemkowy o
średnicy zewnętrznej do 15 mm

m

55 m 55.000
RAZEM 55.000

450 D-01.03.04 Przewieszanie istniejących kabli nadziemnych na nowe słupy m
50 m 50.000

RAZEM 50.000
451 D-01.03.04 Montaż skrzynki słupowej 30par szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

452 D-01.03.04 Montaż uziomów szpilkowych miedziowanych, metoda udaro-
wa, grunt kategorii III, głębokość 3 m

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

453 D-01.03.04 Montaż uziomów szpilkowych miedziowanych, metoda udaro-
wa, grunt kategorii III, każde następne 1,5 m głębokości

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

454 D-01.03.04 Montaż zespołów łączówek szczelinowych 10 par szt
2 szt 2

RAZEM 2
455 D-01.03.04 Montaż magazynka dla odgromników wraz z odgromnikami szt

2 szt 2
RAZEM 2

456 D-01.03.04 Otwarcie i zamknięcie złączy odgałęźnych lub równoległych
kabli wypełnionych ułożonych w ziemi z zastosowaniem termo-
kurczliwych osłon wzmocnionych, złącze z jednym kablem od-
gałęźnym na kablu o 150 parach

złącze

1 złącze 1.000
RAZEM 1.000

457 D-01.03.04 Wykonanie przełączeń w otwartym złączu kablowym, przełą-
czenie żył łącznikiem modułowym

szt

20 szt 20
RAZEM 20

458 D-01.03.04 Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych na słupie z za-
stosowaniem termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o
3 parach

złącze

1 złącze 1.000
RAZEM 1.000

459 D-01.03.04 Rozszycie kabli zakończeniowych o 10 parach na łączówkach kon.kabl.
1 kon.kabl. 1.00

RAZEM 1.00
460 D-01.03.04 Rozszycie kabli zakończeniowych o 2 parach na łączówkach kon.kabl.

1 kon.kabl. 1.00
RAZEM 1.00

461 D-01.03.04 Rozszycie kabli zakończeniowych o 7 parach na łączówkach kon.kabl.
1 kon.kabl. 1.00

RAZEM 1.00
462 D-01.03.04 Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 20 parach odc.

1 odc. 1.00
RAZEM 1.00

463 D-01.03.04 Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 7 parach odc.
1 odc. 1.00

RAZEM 1.00
464 D-01.03.04 Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 3 parach odc.

1 odc. 1.00
RAZEM 1.00

465 D-01.03.04 Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 2 parach odc.
1 odc. 1.00

RAZEM 1.00
466 D-01.03.04 Zdemontowanie słupów bliźniaczych o długości 8.5 m ze

szczudłami żelbet.w terenie płaskim o kat.gruntu III wraz z
osprzętem (skrzynia kablowa)

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

467 D-01.03.04 Zdemontowanie podpór narożnych o dług. do 7 m ze szczudła-
mi żelbet.w terenie płaskim kat.gruntu III

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

468 D-01.03.04 Zdemontowanie słupów pojedynczych o długości 7 m ze
szczudłami żelbet.i ustojem w terenie płaskim o kat.gruntu III

szt.
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1 szt. 1.00

RAZEM 1.00
469 D-01.03.04 Demontaż kabli naziemnych na podbudowie słupowej m

185 m 185.000
RAZEM 185.000

8.2.3 Kolizja nr 3 km 0+590 do 1+240 (CPV 45232310-8 Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych)
470 D-01.03.04 Wykonanie przepustów pod przeszkodami terenowymi metodą

płucząco-wierconą sterowaną, kategoria gruntu III, przepust do
30 m, rury HDPE 2xFi 110 mm, nakłady podstawowe (na 1 m)

m

6+9+20 m 35.000
RAZEM 35.000

471 D-01.03.04 Wykonanie przepustów pod przeszkodami terenowymi metodą
płucząco-wierconą sterowaną, kategoria gruntu III, przepust do
30 m, rury HDPE 2xFi 110 mm, nakłady pozostałe (na 1 prze-
pust)

szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

472 D-01.03.04 Układanie kabla XzTKMXpw 50x4x0,8 o śr. do 30 mm w po-
włoce termoplast.w rowie kablow.w gr.kat.III - każdy nast.
(wspólnie z kablem OTK)

m

625 m 625.00
RAZEM 625.00

473 D-01.03.04 Układanie kabla XzTKMXpw 25x4x0,8 o śr. do 30 mm w po-
włoce termoplast.w rowie kablow.w gr.kat.III - każdy nast.
(wspólnie z kablem OTK)

m

625 m 625.00
RAZEM 625.00

474 D-01.03.04 Ręczne wciąganie kabla XzTKMXpw 50x4x0,8 o śr. do 30 mm
w powłoce termoplast. do rur osłonowych i kanalizacji

m

35 m 35.00
RAZEM 35.00

475 D-01.03.04 Ręczne wciąganie kabla XzTKMXpw 25x4x0,8 o śr. do 30 mm
w powłoce termoplast. do rur osłonowych i kanalizacji

m

35 m 35.00
RAZEM 35.00

476 D-01.03.04 Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych typu kanało-
wego ułożonych w ziemi z zastosowaniem modułowych łączni-
ków żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 150
par

złącze

2 złącze 2.000
RAZEM 2.000

477 D-01.03.04 Montaż złączy przelotowych kabli wypełnionych typu kanało-
wego ułożonych w ziemi z zastosowaniem modułowych łączni-
ków żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 100
parach

złącze

1 złącze 1.000
RAZEM 1.000

478 D-01.03.04 Montaż złączy przelotowych kabli wypełnionych typu kanało-
wego ułożonych w ziemi z zastosowaniem modułowych łączni-
ków żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 50
parach

złącze

1 złącze 1.000
RAZEM 1.000

479 D-01.03.04 Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 150 parach odc.
1 odc. 1.00

RAZEM 1.00
8.2.4 Kolizja nr 4 km 0+920 (CPV 45232310-8 Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych)
480 D-01.03.04 Montaż i ustawienie słupów pojed.drew.o dług. 8.5 m z jedną

belką ustojową w terenie płaskim - kat.gr. III
szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

481 D-01.03.04 Montaż odciągów z linki gotowej - kat.gr. I-IV szt.
2 szt. 2.00

RAZEM 2.00
482 D-01.03.04 Montaż uziomów szpilkowych miedziowanych, metoda udaro-

wa, grunt kategorii III, głębokość 3 m
szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

483 D-01.03.04 Montaż uziomów szpilkowych miedziowanych, metoda udaro-
wa, grunt kategorii III, każde następne 1,5 m głębokości

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

484 D-01.03.04 Układanie kabla XzTMKXpwn 3x2x0,6 o śr. do 30 mm w po-
włoce termoplast.w rowie kablow.w gr.kat.III - pierwszy

m

5 m 5.00
RAZEM 5.00
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485 D-01.03.04 Wprowadzenie na słup drewniany kabla XzTKMXpwn 3x2x0,6

w rurze ochronnej
m

10 m 10.00
RAZEM 10.00

486 D-01.03.04 Zawieszanie kabli nadziemnych XzTKMXpwn 3x2x0,6 na pod-
budowie słupowej, podnoszenie z ziemi, kabel ósemkowy o
średnicy zewnętrznej do 15 mm

m

25 m 25.000
RAZEM 25.000

487 D-01.03.04 Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych na słupie z za-
stosowaniem termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o
3 parach

złącze

1 złącze 1.000
RAZEM 1.000

488 D-01.03.04 Rozszycie kabli zakończeniowych o 3 parach na łączówkach kon.kabl.
1 kon.kabl. 1.00

RAZEM 1.00
489 D-01.03.04 Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 3 parach odc.

1 odc. 1.00
RAZEM 1.00

490 D-01.03.04 Zdemontowanie słupów pojedynczych o długości 7 m ze
szczudłami żelbet.i ustojem w terenie płaskim o kat.gruntu III

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

491 D-01.03.04 Demontaż kabli naziemnych na podbudowie słupowej m
30 m 30.000

RAZEM 30.000
8.2.5 Kolizja nr 5 km 0+1+330 (CPV 45232310-8 Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych)
492 D-01.03.04 Przestawienie słupków oznaczeniowych SO i SO-K szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

8.2.6 Kolizja nr 6 km 1+700 (CPV 45232310-8 Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych)
493 D-01.03.04 Wykonanie przepustów pod przeszkodami terenowymi metodą

płucząco-wierconą sterowaną, kategoria gruntu III, przepust do
30 m, rury HDPE 2xFi 110 mm, nakłady podstawowe (na 1 m)

m

9 m 9.000
RAZEM 9.000

494 D-01.03.04 Wykonanie przepustów pod przeszkodami terenowymi metodą
płucząco-wierconą sterowaną, kategoria gruntu III, przepust do
30 m, rury HDPE 2xFi 110 mm, nakłady pozostałe (na 1 prze-
pust)

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

495 D-01.03.04 Budowa obiektów podziemnych z rur dwudzielnych 120mm
pod drogami i ulicami w gr.kat.III, 1 warstw.w ciągu, 2 rur.w
warstwie, 2 otw.w ciągu

m

5 m 5.00
RAZEM 5.00

496 D-01.03.04 Układanie kabla XzTKMXpw 50x4x0,8 o śr. do 30 mm w po-
włoce termoplast.w rowie kablow.w gr.kat.III - każdy nast.
(wspólnie z kablem OTK)

m

33 m 33.00
RAZEM 33.00

497 D-01.03.04 Układanie kabla XzTKMXpw 25x4x0,8 o śr. do 30 mm w po-
włoce termoplast.w rowie kablow.w gr.kat.III - każdy nast.
(wspólnie z kablem OTK)

m

33 m 33.00
RAZEM 33.00

498 D-01.03.04 Ręczne wciąganie kabla XzTKMXpw 50x4x0,8 o śr. do 30 mm
w powłoce termoplast. do rur osłonowych i kanalizacji

m

9 m 9.00
RAZEM 9.00

499 D-01.03.04 Ręczne wciąganie kabla XzTKMXpw 25x4x0,8 o śr. do 30 mm
w powłoce termoplast. do rur osłonowych i kanalizacji

m

9 m 9.00
RAZEM 9.00

500 D-01.03.04 Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych typu kanało-
wego ułożonych w ziemi z zastosowaniem modułowych łączni-
ków żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 150
par

złącze

2 złącze 2.000
RAZEM 2.000

8.2.7 Kolizja nr 7 km 2+045 (CPV 45232310-8 Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych)
501 D-01.03.04 Budowa obiektów podziemnych - montaż rur osłonowych dwu-

dzielnych 120mm i rur RPP110/5,0, przedłużenie przepustów z
pogłebieniem, uzupełnienie ciągu kanalizacji po demontażu
studni, zabezpieczenie kanalizacji

m
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7+7 m 14.00

RAZEM 14.00
8.2.8 Kolizja nr 8 km 2+285 (CPV 45232310-8 Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych)
502 D-01.03.04 Budowa obiektów podziemnych - montaż rur osłonowych dwu-

dzielnych 120mm na istniejących ciągach kablowych
m

8 m 8.00
RAZEM 8.00

8.2.9 Kolizja nr 9 km 2+500 (CPV 45232310-8 Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych)
503 D-01.03.04 Montaż i ustawienie słupów pojed.drew.o dług. 8.5 m z jedną

belką ustojową w terenie płaskim - kat.gr. III
szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

504 D-01.03.04 Montaż i ustawienie słupów pojed.drew.o dług. 7 m z jedną
belką ustojową w terenie płaskim - kat.gr. III

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

505 D-01.03.04 Montaż odciągów z linki gotowej - kat.gr. I-IV szt.
2 szt. 2.00

RAZEM 2.00
506 D-01.03.04 Montaż uziomów szpilkowych miedziowanych, metoda udaro-

wa, grunt kategorii III, głębokość 3 m
szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

507 D-01.03.04 Montaż uziomów szpilkowych miedziowanych, metoda udaro-
wa, grunt kategorii III, każde następne 1,5 m głębokości

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

508 D-01.03.04 Układanie kabla XzTMKXpwn 3x2x0,6 o śr. do 30 mm w po-
włoce termoplast.w rowie kablow.w gr.kat.III - pierwszy

m

5 m 5.00
RAZEM 5.00

509 D-01.03.04 Wprowadzenie na słup drewniany kabla XzTKMXpwn 3x2x0,6
w rurze ochronnej

m

10 m 10.00
RAZEM 10.00

510 D-01.03.04 Zawieszanie kabli nadziemnych XzTKMXpwn 3x2x0,6 na pod-
budowie słupowej, podnoszenie z ziemi, kabel ósemkowy o
średnicy zewnętrznej do 15 mm

m

57 m 57.000
RAZEM 57.000

511 D-01.03.04 Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych na słupie z za-
stosowaniem termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o
3 parach

złącze

1 złącze 1.000
RAZEM 1.000

512 D-01.03.04 Rozszycie kabli zakończeniowych o 3 parach na łączówkach kon.kabl.
1 kon.kabl. 1.00

RAZEM 1.00
513 D-01.03.04 Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 3 parach odc.

1 odc. 1.00
RAZEM 1.00

514 D-01.03.04 Zdemontowanie słupów pojedynczych o długości 7 m ze
szczudłami żelbet.i ustojem w terenie płaskim o kat.gruntu III

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

515 D-01.03.04 Demontaż kabli naziemnych na podbudowie słupowej m
60 m 60.000

RAZEM 60.000
8.2.1
0

Kolizja nr 10 km 2+575 (CPV 45232310-8 Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych)

516 D-01.03.04 Budowa obiektów podziemnych - montaż rur osłonowych dwu-
dzielnych 120mm na istniejących ciągach kablowych

m

15+21 m 36.00
RAZEM 36.00

8.2.1
1

Kolizja nr 11 km 3+550 (CPV 45232310-8 Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych)

517 D-01.03.04 Budowa obiektów podziemnych - montaż rur osłonowych dwu-
dzielnych 120mm na istniejących ciągach kablowych

m

13+16 m 29.00
RAZEM 29.00

8.2.1
2

Kolizja nr 12 km 3+750 (CPV 45232310-8 Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych)

518 D-01.03.04 Wykonanie przepustów pod przeszkodami terenowymi metodą
płucząco-wierconą sterowaną, kategoria gruntu III, przepust do
30 m, rury HDPE Fi 110 mm, nakłady podstawowe (na 1 m)

m

7 m 7.000
RAZEM 7.000
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519 D-01.03.04 Wykonanie przepustów pod przeszkodami terenowymi metodą

płucząco-wierconą sterowaną, kategoria gruntu III, przepust do
30 m, rury HDPE Fi 110 mm, nakłady pozostałe (na 1 prze-
pust)

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

520 D-01.03.04 Budowa obiektów podziemnych - montaż rur osłonowych dwu-
dzielnych 120mm na istniejących ciągach kablowych z pogłę-
bieniem

m

10 m 10.00
RAZEM 10.00

521 D-01.03.04 Korekta trasy kabla.w gr.kat.III m
22 m 22.00

RAZEM 22.00
522 D-01.03.04 Układanie kabla XzTMKXpw 50x4x0,8 o śr. do 30 mm w po-

włoce termoplast.w rowie kablow.w gr.kat.III - pierwszy
m

16 m 16.00
RAZEM 16.00

523 D-01.03.04 Układanie kabla XzTKMXpw 25x4x0,8 o śr. do 30 mm w po-
włoce termoplast.w rowie kablow.w gr.kat.III - każdy nast.

m

16 m 16.00
RAZEM 16.00

524 D-01.03.04 Ręczne wciąganie kabla XzTKMXpw 50x4x0,8 o śr. do 30 mm
w powłoce termoplast. do rur osłonowych i kanalizacji

m

7 m 7.00
RAZEM 7.00

525 D-01.03.04 Ręczne wciąganie kabla XzTKMXpw 25x4x0,8 o śr. do 30 mm
w powłoce termoplast. do rur osłonowych i kanalizacji

m

7 m 7.00
RAZEM 7.00

526 D-01.03.04 Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych typu kanało-
wego ułożonych w ziemi z zastosowaniem modułowych łączni-
ków żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 150
par

złącze

2 złącze 2.000
RAZEM 2.000

527 D-01.03.04 Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 150 parach odc.
1 odc. 1.00

RAZEM 1.00
8.2.1
3

Kolizja nr 13 km 4+030 do 4+160 (CPV 45232310-8 Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych)

528 D-01.03.04 Układanie kabla XzTMKXpw 50x4x0,8 o śr. do 30 mm w po-
włoce termoplast.w rowie kablow.w gr.kat.III - pierwszy

m

139 m 139.00
RAZEM 139.00

529 D-01.03.04 Układanie kabla XzTKMXpw 25x4x0,8 o śr. do 30 mm w po-
włoce termoplast.w rowie kablow.w gr.kat.III - każdy nast.

m

139 m 139.00
RAZEM 139.00

530 D-01.03.04 Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych typu kanało-
wego ułożonych w ziemi z zastosowaniem modułowych łączni-
ków żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 150
par

złącze

2 złącze 2.000
RAZEM 2.000

8.2.1
4

Kolizja nr 14 km 4+380 do 4+470 (CPV 45232310-8 Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych)

531 D-01.03.04 Układanie kabla XzTMKXpw 50x4x0,8 o śr. do 30 mm w po-
włoce termoplast.w rowie kablow.w gr.kat.III - pierwszy

m

100 m 100.00
RAZEM 100.00

532 D-01.03.04 Układanie kabla XzTKMXpw 25x4x0,8 o śr. do 30 mm w po-
włoce termoplast.w rowie kablow.w gr.kat.III - każdy nast.

m

100 m 100.00
RAZEM 100.00

533 D-01.03.04 Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych typu kanało-
wego ułożonych w ziemi z zastosowaniem modułowych łączni-
ków żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 150
par

złącze

2 złącze 2.000
RAZEM 2.000

534 D-01.03.04 Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 150 parach odc.
1 odc. 1.00

RAZEM 1.00
8.2.1
5

Kolizja nr 15 km 4+530 (CPV 45232310-8 Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych)

- 39 -

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 15869 Użytkownik: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu



Piotrówka Zawadzkie IV kw 2015 całość v3 PRZEDMIAR

Lp. Nr spec.techn. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
535 D-01.03.04 Budowa obiektów podziemnych - montaż rur osłonowych dwu-

dzielnych 120mm na istniejących ciągach kablowych
m

12 m 12.00
RAZEM 12.00

8.2.1
6

Kolizja nr 16 km 4+950 do 5+130 (CPV 45232310-8 Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych)

536 D-01.03.04 Układanie kabla XzTMKXpw 50x4x0,8 o śr. do 30 mm w po-
włoce termoplast.w rowie kablow.w gr.kat.III - pierwszy

m

185 m 185.00
RAZEM 185.00

537 D-01.03.04 Układanie kabla XzTKMXpw 25x4x0,8 o śr. do 30 mm w po-
włoce termoplast.w rowie kablow.w gr.kat.III - każdy nast.

m

184 m 184.00
RAZEM 184.00

538 D-01.03.04 Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych typu kanało-
wego ułożonych w ziemi z zastosowaniem modułowych łączni-
ków żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 150
par

złącze

2 złącze 2.000
RAZEM 2.000

8.2.1
7

Kolizja nr 17 km 5+360 (CPV 45232310-8 Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych)

539 D-01.03.04 Budowa obiektów podziemnych - montaż rur osłonowych dwu-
dzielnych 120mm na istniejących ciągach kablowych

m

9 m 9.00
RAZEM 9.00

8.2.1
8

Kolizja nr 18 km 5+950 (CPV 45232310-8 Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych)

540 D-01.03.04 Korekta trasy kabla.w gr.kat.III m
38 m 38.00

RAZEM 38.00
8.2.1
9

Kolizja nr 19 km 5+960 do 6+050 (CPV 45232310-8 Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych)

541 D-01.03.04 Wykonanie przepustów pod przeszkodami terenowymi metodą
płucząco-wierconą sterowaną, kategoria gruntu III, przepust do
30 m, rury HDPE Fi 110 mm, nakłady podstawowe (na 1 m)

m

11 m 11.000
RAZEM 11.000

542 D-01.03.04 Wykonanie przepustów pod przeszkodami terenowymi metodą
płucząco-wierconą sterowaną, kategoria gruntu III, przepust do
30 m, rury HDPE Fi 110 mm, nakłady pozostałe (na 1 prze-
pust)

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

543 D-01.03.04 Układanie kabla XzTMKXpw 50x4x0,8 o śr. do 30 mm w po-
włoce termoplast.w rowie kablow.w gr.kat.III - pierwszy

m

82 m 82.00
RAZEM 82.00

544 D-01.03.04 Układanie kabla XzTKMXpw 25x4x0,8 o śr. do 30 mm w po-
włoce termoplast.w rowie kablow.w gr.kat.III - każdy nast.

m

82 m 82.00
RAZEM 82.00

545 D-01.03.04 Ręczne wciąganie kabla XzTKMXpw 50x4x0,8 o śr. do 30 mm
w powłoce termoplast. do rur osłonowych i kanalizacji

m

11 m 11.00
RAZEM 11.00

546 D-01.03.04 Ręczne wciąganie kabla XzTKMXpw 25x4x0,8 o śr. do 30 mm
w powłoce termoplast. do rur osłonowych i kanalizacji

m

11 m 11.00
RAZEM 11.00

547 D-01.03.04 Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych typu kanało-
wego ułożonych w ziemi z zastosowaniem modułowych łączni-
ków żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 150
par

złącze

2 złącze 2.000
RAZEM 2.000

548 D-01.03.04 Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 150 parach odc.
1 odc. 1.00

RAZEM 1.00
8.2.2
0

Kolizja nr 20 km 6+500 do 6+750 (CPV 45232310-8 Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych)

549 D-01.03.04 Wykonanie przepustów pod przeszkodami terenowymi metodą
płucząco-wierconą sterowaną, kategoria gruntu III, przepust do
30 m, rury HDPE Fi 110 mm, nakłady podstawowe (na 1 m)

m

13+7 m 20.000
RAZEM 20.000
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550 D-01.03.04 Wykonanie przepustów pod przeszkodami terenowymi metodą

płucząco-wierconą sterowaną, kategoria gruntu III, przepust do
30 m, rury HDPE Fi 110 mm, nakłady pozostałe (na 1 prze-
pust)

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

551 D-01.03.04 Budowa obiektów podziemnych - montaż rur osłonowych dwu-
dzielnych 120mm i rur RPP110/5,0, przedłużenie przepustów z
pogłebieniem, uzupełnienie ciągu kanalizacji po demontażu
studni, zabezpieczenie kanalizacji

m

6+9 m 15.00
RAZEM 15.00

552 D-01.03.04 Układanie kabla XzTMKXpw 50x4x0,8 o śr. do 30 mm w po-
włoce termoplast.w rowie kablow.w gr.kat.III - pierwszy

m

236 m 236.00
RAZEM 236.00

553 D-01.03.04 Układanie kabla XzTKMXpw 25x4x0,8 o śr. do 30 mm w po-
włoce termoplast.w rowie kablow.w gr.kat.III - każdy nast.

m

236 m 236.00
RAZEM 236.00

554 D-01.03.04 Ręczne wciąganie kabla XzTKMXpw 50x4x0,8 o śr. do 30 mm
w powłoce termoplast. do rur osłonowych i kanalizacji

m

20 m 20.00
RAZEM 20.00

555 D-01.03.04 Ręczne wciąganie kabla XzTKMXpw 25x4x0,8 o śr. do 30 mm
w powłoce termoplast. do rur osłonowych i kanalizacji

m

20 m 20.00
RAZEM 20.00

556 D-01.03.04 Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych typu kanało-
wego ułożonych w ziemi z zastosowaniem modułowych łączni-
ków żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 150
par

złącze

2 złącze 2.000
RAZEM 2.000

557 D-01.03.04 Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 150 parach odc.
1 odc. 1.00

RAZEM 1.00
8.2.2
1

Kolizja nr 21 km 6+700 do 7+100 (CPV 45232310-8 Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych)

558 D-01.03.04 Wykonanie przepustów pod przeszkodami terenowymi metodą
płucząco-wierconą sterowaną, kategoria gruntu III, przepust do
30 m, rury HDPE Fi 110 mm, nakłady podstawowe (na 1 m)

m

15+9 m 24.000
RAZEM 24.000

559 D-01.03.04 Wykonanie przepustów pod przeszkodami terenowymi metodą
płucząco-wierconą sterowaną, kategoria gruntu III, przepust do
30 m, rury HDPE Fi 110 mm, nakłady pozostałe (na 1 prze-
pust)

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

560 D-01.03.04 Układanie kabla XzTMKXpw 5x4x0,6 o śr. do 30 mm w powło-
ce termoplast.w rowie kablow.w gr.kat.III - pierwszy

m

24 m 24.00
RAZEM 24.00

561 D-01.03.04 Układanie kabla XzTMKXpw 2x2x0,6 o śr. do 30 mm w powło-
ce termoplast.w rowie kablow.w gr.kat.III - pierwszy

m

277 m 277.00
RAZEM 277.00

562 D-01.03.04 Układanie kabla XzTKMXpw 2x2x0,6 o śr. do 30 mm w powło-
ce termoplast.w rowie kablow.w gr.kat.III - każdy nast.

m

277 m 277.00
RAZEM 277.00

563 D-01.03.04 Ręczne wciąganie kabla XzTKMXpw 2x2x0,6 o śr. do 30 mm
w powłoce termoplast. do rur osłonowych i kanalizacji

m

24+24 m 48.00
RAZEM 48.00

564 D-01.03.04 Montaż słupka rozdzielczego osadzonego w betonie szt
1 szt 1

RAZEM 1
565 D-01.03.04 Montaż uziomów szpilkowych miedziowanych, metoda udaro-

wa, grunt kategorii III, głębokość 3 m
szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

566 D-01.03.04 Montaż uziomów szpilkowych miedziowanych, metoda udaro-
wa, grunt kategorii III, każde następne 1,5 m głębokości

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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567 D-01.03.04 Montaż zespołów łączówek szczelinowych LSA PLUS 2/10

Krone
szt

1 szt 1
RAZEM 1

568 D-01.03.04 Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych typu kanało-
wego ułożonych w ziemi z zastosowaniem modułowych łączni-
ków żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 10
parach

złącze

1 złącze 1.000
RAZEM 1.000

569 D-01.03.04 Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych typu kanało-
wego ułożonych w ziemi z zastosowaniem modułowych łączni-
ków żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 2 pa-
rach

złącze

2 złącze 2.000
RAZEM 2.000

570 D-01.03.04 Rozszycie kabli zakończeniowych o 2 parach na łączówkach kon.kabl.
2 kon.kabl. 2.00

RAZEM 2.00
571 D-01.03.04 Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 10 parach odc.

1 odc. 1.00
RAZEM 1.00

572 D-01.03.04 Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 2 parach odc.
2 odc. 2.00

RAZEM 2.00
573 D-01.03.04 Demontaż słupka rozdzielczego szt

1 szt 1
RAZEM 1

8.2.2
2

Kolizja nr 22 km 6+870 do 6+920 (CPV 45232310-8 Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych)

574 D-01.03.04 Wykonanie przepustów pod przeszkodami terenowymi metodą
płucząco-wierconą sterowaną, kategoria gruntu III, przepust do
30 m, rury HDPE Fi 110 mm, nakłady podstawowe (na 1 m)

m

8 m 8.000
RAZEM 8.000

575 D-01.03.04 Wykonanie przepustów pod przeszkodami terenowymi metodą
płucząco-wierconą sterowaną, kategoria gruntu III, przepust do
30 m, rury HDPE Fi 110 mm, nakłady pozostałe (na 1 prze-
pust)

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

576 D-01.03.04 Układanie kabla XzTMKXpw 50x4x0,8 o śr. do 30 mm w po-
włoce termoplast.w rowie kablow.w gr.kat.III - pierwszy

m

42 m 42.00
RAZEM 42.00

577 D-01.03.04 Układanie kabla XzTKMXpw 25x4x0,8 o śr. do 30 mm w po-
włoce termoplast.w rowie kablow.w gr.kat.III - każdy nast.

m

42 m 42.00
RAZEM 42.00

578 D-01.03.04 Ręczne wciąganie kabla XzTKMXpw 50x4x0,8 o śr. do 30 mm
w powłoce termoplast. do rur osłonowych i kanalizacji

m

8 m 8.00
RAZEM 8.00

579 D-01.03.04 Ręczne wciąganie kabla XzTKMXpw 25x4x0,8 o śr. do 30 mm
w powłoce termoplast. do rur osłonowych i kanalizacji

m

8 m 8.00
RAZEM 8.00

580 D-01.03.04 Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych typu kanało-
wego ułożonych w ziemi z zastosowaniem modułowych łączni-
ków żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 150
par

złącze

2 złącze 2.000
RAZEM 2.000

8.2.2
3

Kolizja nr 23 km 7+020 do 7+080 (CPV 45232310-8 Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych)

581 D-01.03.04 Wykonanie przepustów pod przeszkodami terenowymi metodą
płucząco-wierconą sterowaną, kategoria gruntu III, przepust do
30 m, rury HDPE Fi 110 mm, nakłady podstawowe (na 1 m)

m

13 m 13.000
RAZEM 13.000

582 D-01.03.04 Wykonanie przepustów pod przeszkodami terenowymi metodą
płucząco-wierconą sterowaną, kategoria gruntu III, przepust do
30 m, rury HDPE Fi 110 mm, nakłady pozostałe (na 1 prze-
pust)

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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583 D-01.03.04 Układanie kabla XzTMKXpw 50x4x0,8 o śr. do 30 mm w po-

włoce termoplast.w rowie kablow.w gr.kat.III - pierwszy
m

50 m 50.00
RAZEM 50.00

584 D-01.03.04 Układanie kabla XzTKMXpw 25x4x0,8 o śr. do 30 mm w po-
włoce termoplast.w rowie kablow.w gr.kat.III - każdy nast.

m

50 m 50.00
RAZEM 50.00

585 D-01.03.04 Ręczne wciąganie kabla XzTKMXpw 50x4x0,8 o śr. do 30 mm
w powłoce termoplast. do rur osłonowych i kanalizacji

m

13 m 13.00
RAZEM 13.00

586 D-01.03.04 Ręczne wciąganie kabla XzTKMXpw 25x4x0,8 o śr. do 30 mm
w powłoce termoplast. do rur osłonowych i kanalizacji

m

13 m 13.00
RAZEM 13.00

587 D-01.03.04 Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych typu kanało-
wego ułożonych w ziemi z zastosowaniem modułowych łączni-
ków żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 150
par

złącze

2 złącze 2.000
RAZEM 2.000

588 D-01.03.04 Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 150 parach odc.
1 odc. 1.00

RAZEM 1.00
8.2.2
4

Kolizja nr 24 km 7+090 (CPV 45232310-8 Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych)

589 D-01.03.04 Budowa obiektów podziemnych - montaż rur osłonowych dwu-
dzielnych 120mm na istniejących ciągach kablowych

m

17 m 17.00
RAZEM 17.00

8.2.2
5

Kolizja nr 26 km 7+570 (CPV 45232310-8 Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych)

590 D-01.03.04 Budowa obiektów podziemnych - montaż rur osłonowych
A120PS i rur RPP110/5,0, przedłużenie przepustów z pogłe-
bieniem, uzupełnienie ciągu kanalizacji po demontażu studni,
zabezpieczenie kanalizacji

m

6 m 6.00
RAZEM 6.00

8.2.2
6

Kolizja nr 27 km 7+520 do 7+630 (CPV 45232310-8 Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych)

591 D-01.03.04 Wykonanie przepustów pod przeszkodami terenowymi metodą
płucząco-wierconą sterowaną, kategoria gruntu III, przepust do
30 m, rury HDPE 2xFi 110 mm, nakłady podstawowe (na 1 m)

m

8 m 8.000
RAZEM 8.000

592 D-01.03.04 Wykonanie przepustów pod przeszkodami terenowymi metodą
płucząco-wierconą sterowaną, kategoria gruntu III, przepust do
30 m, rury HDPE 2xFi 110 mm, nakłady pozostałe (na 1 prze-
pust)

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

593 D-01.03.04 Budowa obiektów podziemnych z rur 2xRHDPEp110/6,3 (re-
zerwowa) pod drogami i ulicami w gr.kat.III, 1 warstw.w ciągu,
2 rur.w warstwie, 2 otw.w ciągu

m

6+6 m 12.00
RAZEM 12.00

594 D-01.03.04 Budowa obiektów podziemnych - montaż rur osłonowych
A120PS i rur RPP110/5,0, przedłużenie przepustów z pogłe-
bieniem, uzupełnienie ciągu kanalizacji po demontażu studni,
zabezpieczenie kanalizacji

m

6 m 6.00
RAZEM 6.00

595 D-01.03.04 Układanie kabla XzTKMXpw 5x4x0,6 o śr. do 30 mm w powło-
ce termoplast.w rowie kablow.w gr.kat.III - każdy nast. (wspól-
nie z kablem OTK)

m

49 m 49.00
RAZEM 49.00

596 D-01.03.04 Układanie kabla XzTMKXpw 2x2x0,6 o śr. do 30 mm w powło-
ce termoplast.w rowie kablow.w gr.kat.III - pierwszy

m

6 m 6.00
RAZEM 6.00

597 D-01.03.04 Ręczne wciąganie kabla XzTKMXpw 5x4x0,6 o śr. do 30 mm
w powłoce termoplast. do rur osłonowych i kanalizacji

m

20 m 20.00
RAZEM 20.00

598 D-01.03.04 Montaż słupka rozdzielczego osadzonego w betonie szt
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1 szt 1

RAZEM 1
599 D-01.03.04 Montaż uziomów szpilkowych miedziowanych, metoda udaro-

wa, grunt kategorii III, głębokość 3 m
szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

600 D-01.03.04 Montaż uziomów szpilkowych miedziowanych, metoda udaro-
wa, grunt kategorii III, każde następne 1,5 m głębokości

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

601 D-01.03.04 Montaż zespołów łączówek szczelinowych LSA PLUS 2/10
Krone

szt

1 szt 1
RAZEM 1

602 D-01.03.04 Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych typu kanało-
wego ułożonych w ziemi z zastosowaniem modułowych łączni-
ków żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 10
parach

złącze

1 złącze 1.000
RAZEM 1.000

603 D-01.03.04 Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych typu kanało-
wego ułożonych w ziemi z zastosowaniem modułowych łączni-
ków żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 2 pa-
rach

złącze

1 złącze 1.000
RAZEM 1.000

604 D-01.03.04 Rozszycie kabli zakończeniowych o 2 parach na łączówkach kon.kabl.
2 kon.kabl. 2.00

RAZEM 2.00
605 D-01.03.04 Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 10 parach odc.

1 odc. 1.00
RAZEM 1.00

606 D-01.03.04 Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 2 parach odc.
2 odc. 2.00

RAZEM 2.00
607 D-01.03.04 Demontaż słupka rozdzielczego szt

1 szt 1
RAZEM 1

8.2.2
7

Kolizja nr 28 km 7+780 do 7+880 (CPV 45232310-8 Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych)

608 D-01.03.04 Budowa obiektów podziemnych z rur 2xRHDPEp110/6,3 pod
drogami i ulicami w gr.kat.III, 1 warstw.w ciągu, 2 rur.w warst-
wie, 2 otw.w ciągu

m

6 m 6.00
RAZEM 6.00

609 D-01.03.04 Budowa obiektów podziemnych z 2 rur dwudzielnych 120mm
pod drogami i ulicami w gr.kat.III, 1 warstw.w ciągu, 2 rur.w
warstwie, 2 otw.w ciągu

m

13 m 13.00
RAZEM 13.00

610 D-01.03.04 Układanie kabla XzTKMXpw 5x4x0,6 o śr. do 30 mm w powło-
ce termoplast.w rowie kablow.w gr.kat.III - każdy nast. (wspól-
nie z kablem OTK)

m

80 m 80.00
RAZEM 80.00

611 D-01.03.04 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych
SKR, typ SKR-2, grunt kategorii III

szt

1 szt 1
RAZEM 1

612 D-01.03.04 Montaż elementów mechanicznej ochrony przed ingerencją
osób nieuprawnionych w istniejących studniach kablowych,
pokrywa dodatkowa z listwami, rama ciężka lub podwójna lek-
ka

szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

613 D-01.03.04 Ręczne wciąganie kabla XzTKMXpw 5x4x0,6 o śr. do 30 mm
w powłoce termoplast. do rur osłonowych i kanalizacji

m

6 m 6.00
RAZEM 6.00

614 D-01.03.04 Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych typu kanało-
wego ułożonych w ziemi z zastosowaniem modułowych łączni-
ków żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 10
parach

złącze

2 złącze 2.000
RAZEM 2.000

615 D-01.03.04 Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 10 parach odc.
1 odc. 1.00
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RAZEM 1.00

8.2.2
8

Przebudowa kabla światłowodowego OKP68902 własności Telekomunikacji Polskiej S.A. (CPV
45232310-8 Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych)

8.2.2
8.1

Kolizja nr 3, 6, 9 km 0+590 do 2+480 (CPV 45232310-8 Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych)

616 D-01.03.04 Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1 m w wykopie
wykonanym ręcznie, grunt kategorii III, HDPE Fi 40 mm w
zwojach, 1 rura w rurociągu wraz z kablem lokalizacyjnym
XzTKMXpw  2x2x0,8

km

0.665 km 0.665
RAZEM 0.665

617 D-01.03.04 Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1 m w wykopie
wykonanym ręcznie, grunt kategorii III, HDPE Fi 40 mm w
zwojach, dodatek za każdą następną rurę w rurociągu (+1 ru-
ra)

km

0.665 km 0.665
RAZEM 0.665

618 D-01.03.04 Ręczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej, otwór wolny, rury w
zwojach, 2xFi 40 mm + kabel lokalizacyjny

m

50 m 50.000
RAZEM 50.000

619 D-01.03.04 Korekta trasy rurociągu kablowego-analogia km
0.009 km 0.009

RAZEM 0.009
620 D-01.03.04 Montaż złączy rur polietylenowych w ziemi, rury HDPE Fi 40

mm, złączki skręcane
szt

10 szt 10.000
RAZEM 10.000

621 D-01.03.04 Badanie szczelności zmontowanych odcinków, do 2 km, ruro-
ciągi kablowe w ziemi, sprężarka, rury Fi 40 mm + test kalibra-
cji

odcinek

2 odcinek 2.000
RAZEM 2.000

622 D-01.03.04 Montaż zasobników złączowych, zasobnik z tworzywa sztucz-
nego skrzynkowy dla 1 złącza

szt

3 szt 3
RAZEM 3

623 D-01.03.04 Montaż słupków oznaczeniowo-pomiarowych SOP przy mon-
tażu złącza

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

624 D-01.03.04 Wciąganie kabli światłowodowych XOTKtsd 12J do rurociągów
kablowych z rur HDPE Fi 40 mm metodą pneumatyczną stru-
mieniową, rury z warstwą poślizgową, kabel w odcinkach 2 km

km

1.27 km 1.270
RAZEM 1.270

625 D-01.03.04 Przeciągnięcie istniejącego kabla światłowodowego do studni
kablowej lub zasobnika

km

0.06 km 0.060
RAZEM 0.060

626 D-01.03.04 Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych uło-
żonych w rurociągu kablowym w ziemi, kabel tubowy, mufa
termokurczliwa, jeden spajany światłowód

złącze

2 złącze 2.000
RAZEM 2.000

627 D-01.03.04 Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych uło-
żonych w rurociągu kablowym w ziemi, kabel tubowy, mufa
termokurczliwa, dodatek za każdy następny spajany światło-
wód

złącze

11+11 złącze 22.000
RAZEM 22.000

628 D-01.03.04 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary
montażowe z przełącznicy, mierzony 1 światłowód

odcinek

1 odcinek 1
RAZEM 1

629 D-01.03.04 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary
montażowe z przełącznicy, dodatek za każdy następny zmie-
rzony światłowód

odcinek

11 odcinek 11
RAZEM 11

630 D-01.03.04 Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą
transmisyjną, pomiar przeprowadzany razem z innymi pomia-
rami, mierzony 1 światłowód

odcinek

1 odcinek 1
RAZEM 1
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631 D-01.03.04 Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą

transmisyjną, pomiar przeprowadzany razem z innymi pomia-
rami, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód

odcinek

11 odcinek 11
RAZEM 11

632 D-01.03.04 Demontaż zasobników złączowych i złącza szt
1 szt 1

RAZEM 1
633 D-01.03.04 Demontaż słupków oznaczeniowo-pomiarowych SOP szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

634 D-01.03.04 Wyciągnięcie kabla światłowodowego z rurociągu km
1.2 km 1.200

RAZEM 1.200
8.2.2
8.2

Kolizja nr 25, 27, 28 km 7+280 do 7+880 (CPV 45232310-8 Roboty budowlane w zakresie linii telefonicz-
nych)

635 D-01.03.04 Wykonanie przepustów pod przeszkodami terenowymi metodą
płucząco-wierconą sterowaną, kategoria gruntu III, przepust do
30 m, rury HDPE Fi 110 mm, nakłady podstawowe (na 1 m)

m

6 m 6.000
RAZEM 6.000

636 D-01.03.04 Wykonanie przepustów pod przeszkodami terenowymi metodą
płucząco-wierconą sterowaną, kategoria gruntu III, przepust do
30 m, rury HDPE Fi 110 mm, nakłady pozostałe (na 1 prze-
pust)

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

637 D-01.03.04 Budowa obiektów podziemnych - montaż rur osłonowych
RHDPEp110/6,3mm

m

6+6+6 m 18.00
RAZEM 18.00

638 D-01.03.04 Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1 m w wykopie
wykonanym ręcznie, grunt kategorii III, HDPE Fi 40 mm w
zwojach, 1 rura w rurociągu wraz z kablem lokalizacyjnym
XzTKMXpw  2x2x0,8

km

0.335 km 0.335
RAZEM 0.335

639 D-01.03.04 Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1 m w wykopie
wykonanym ręcznie, grunt kategorii III, HDPE Fi 40 mm w
zwojach, dodatek za każdą następną rurę w rurociągu (+1 ru-
ra)

km

0.335 km 0.335
RAZEM 0.335

640 D-01.03.04 Ręczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej, otwór wolny, rury w
zwojach, 2xFi 40 mm + kabel lokalizacyjny

m

50 m 50.000
RAZEM 50.000

641 D-01.03.04 Montaż złączy rur polietylenowych w ziemi, rury HDPE Fi 40
mm, złączki skręcane

szt

10 szt 10.000
RAZEM 10.000

642 D-01.03.04 Badanie szczelności zmontowanych odcinków, do 2 km, ruro-
ciągi kablowe w ziemi, sprężarka, rury Fi 40 mm + test kalibra-
cji

odcinek

2 odcinek 2.000
RAZEM 2.000

643 D-01.03.04 Montaż zasobników złączowych, zasobnik z tworzywa sztucz-
nego skrzynkowy dla 1 złącza

szt

1 szt 1
RAZEM 1

644 D-01.03.04 Montaż słupków oznaczeniowo-pomiarowych SOP przy mon-
tażu złącza

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

645 D-01.03.04 Zakończenie kabla lokalizacyjnego w puszkach kpl
1 kpl 1

RAZEM 1
646 D-01.03.04 Montaż stelaży zapasów kabli światłowodowych, montaż w

studni
szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

647 D-01.03.04 Wciąganie kabli światłowodowych XOTKtsd 12J do rurociągów
kablowych z rur HDPE Fi 40 mm metodą pneumatyczną stru-
mieniową, rury z warstwą poślizgową, kabel w odcinkach 2 km

km

0.701 km 0.701
RAZEM 0.701
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648 D-01.03.04 Przeciągnięcie istniejącego kabla światłowodowego do studni

kablowej lub zasobnika
km

0.06 km 0.060
RAZEM 0.060

649 D-01.03.04 Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych uło-
żonych w rurociągu kablowym w ziemi, kabel tubowy, mufa
termokurczliwa, jeden spajany światłowód

złącze

1 złącze 1.000
RAZEM 1.000

650 D-01.03.04 Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych uło-
żonych w rurociągu kablowym w ziemi, kabel tubowy, mufa
termokurczliwa, dodatek za każdy następny spajany światło-
wód

złącze

11 złącze 11.000
RAZEM 11.000

651 D-01.03.04 Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych uło-
żonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa termokurcz-
liwa, jeden spajany światłowód

złącze

1 złącze 1.000
RAZEM 1.000

652 D-01.03.04 Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych uło-
żonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa termokurcz-
liwa, dodatek za każdy następny spajany światłowód

złącze

11 złącze 11.000
RAZEM 11.000

653 D-01.03.04 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary
montażowe z przełącznicy, mierzony 1 światłowód

odcinek

1 odcinek 1
RAZEM 1

654 D-01.03.04 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary
montażowe z przełącznicy, dodatek za każdy następny zmie-
rzony światłowód

odcinek

11 odcinek 11
RAZEM 11

655 D-01.03.04 Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą
transmisyjną, pomiar przeprowadzany razem z innymi pomia-
rami, mierzony 1 światłowód

odcinek

1 odcinek 1
RAZEM 1

656 D-01.03.04 Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą
transmisyjną, pomiar przeprowadzany razem z innymi pomia-
rami, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód

odcinek

11 odcinek 11
RAZEM 11

657 D-01.03.04 Demontaż zasobników złączowych i złącza szt
1 szt 1

RAZEM 1
658 D-01.03.04 Demontaż słupków oznaczeniowo-pomiarowych SOP szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

659 D-01.03.04 Wyciągnięcie kabla światłowodowego z rurociągu km
0.68 km 0.680

RAZEM 0.680
9 Infrastruktura kolidująca z inwestycją (branża elektroenergetyczna)
9.1 Demontaż 
660 D-01.03.01 Demontaż słupów żelbetowych linii NN pojedynczych bez usto-

jów
szt

25 szt 25.00
RAZEM 25.00

661 D-01.03.01 Demontaż słupów żelbetowych linii NN pojedynczych bez usto-
jów lecz słupy drewniane

szt

11 szt 11.00
RAZEM 11.00

662 D-01.03.01 Demontaż słupów żelbetowych linii NN rozkracznych szt
12 szt 12.00

RAZEM 12.00
663 D-01.03.01 Demontaż słupów żelbetowych linii NN rozkracznych lecz słu-

py drewniane
szt

2 szt 2.00
RAZEM 2.00

664 D-01.03.01 Demontaż osprzętu sieciowego i konstrukcji metalowych linii
NN - trzon kabłąkowy z izolatorem na słupie stojącym

szt

160 szt 160.00
RAZEM 160.00

665 D-01.03.01 Demontaż przewodów nieizolowanych linii NN o przekroju do
95 mm2 z przeznaczeniem do ponownego montażu lecz de-
montaż przewodów AsXSn

km
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1.755 km 1.76

RAZEM 1.76
666 D-01.03.01 Demontaż przewodów nieizolowanych linii NN o przekroju do

95 mm2 z przeznaczeniem na złom
km

0.55 km 0.55
RAZEM 0.55

667 D-01.03.01 Demontaż przewodów nieizolowanych linii NN o przekroju do
95 mm2 z przeznaczeniem do ponownego montażu lecz linia
SN 3 x AFL70

km

0.6 km 0.60
RAZEM 0.60

668 D-01.03.01 Demontaż izolatorów łańcuchowych ŁPn, ŁO na słupach i sta-
cji transformatorowej

szt.

6 szt. 6.00
RAZEM 6.00

669 D-01.03.01 Wywóz ziemi i gruzu samochodami samowyładowczymi  na
składowisko Wykonawcy wraz z kosztami utylizacji

m3

5 m3 5.00
RAZEM 5.00

9.2 Linia napowietrzna nn 
670 D-01.03.01 Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wiro-

wanych - o długości do 10.5 m
słup

48 słup 48.00
RAZEM 48.00

671 D-01.03.01 Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu
AsXSn lub podobnych o przekroju 4x70 mm2

km.przew.

0.960 km.przew. 0.96
RAZEM 0.96

672 D-01.03.01 Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu
AsXSn lub podobnych o przekroju 4x70+35 mm2

km.przew.

0.577 km.przew. 0.58
RAZEM 0.58

673 D-01.03.01 Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu
AsXSn lub podobnych o przekroju 4x35 mm2

km.przew.

0.070 km.przew. 0.07
RAZEM 0.07

674 D-01.03.01 Przewody uziemiające i wyrównawcze na słupach (bednarka o
przekroju do 200 mm2)

m

45 m 45.00
RAZEM 45.00

675 D-01.03.01 Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m;
kat.gruntu III

m

138 m 138.00
RAZEM 138.00

10 Infrastruktura kolidująca z inwestycją (branża elektroenergetyczna - oświetlenie)
10.1 Przebudowa oświetlenia
676 D-01.03.01 Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa

lub wysięgniku
kpl.

6 kpl. 6.00
RAZEM 6.00

677 D-01.03.01 Demontaż wysięgników rurowych o ciężarze do 30 kg moco-
wanych na słupie lub ścianie

szt

6 szt 6.00
RAZEM 6.00

678 D-01.03.01 Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie szt.
6 szt. 6.00

RAZEM 6.00
679 D-01.03.01 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - opra-

wy z demontażu
szt.

6 szt. 6.00
RAZEM 6.00

680 D-01.03.01 Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub
kanałach zamkniętych ALYd 16 mm2

m

6 m 6.00
RAZEM 6.00

681 D-01.03.01 Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub
kanałach zamkniętych Dyd 2,5mm2

m

18 m 18.00
RAZEM 18.00

10.2 Linia napowietrzna SN
682 D-01.03.01 Montaż izolatorów łańcuchowych ŁO2 na słupach i stacji trans-

formatorowej
szt.

6 szt. 6.00
RAZEM 6.00

10.3 Opłaty
683 D-01.03.01 Obsługa geodezyjna szt.

1 szt. 1.00
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RAZEM 1.00

11 Infrastruktura towarzysząca z inwestycją (branża sanitarna - kanalizacja deszczowa)
11.1 KANALIZACJA DESZCZOWA - ROBOTY ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZE
684 D.03.02.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa

dróg w terenie równinnym. - ANALOGIA - kanały
km

0.822 km 0.82
RAZEM 0.82

685 D.03.02.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o
poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku n na składo-
wisko Wykonawcy wraz z kosztami utylizacji - 90% robót me-
chanicznych

m3

1598.05 m3 1598.05
RAZEM 1598.05

686 D.03.02.01 Wykopy liniowe o ścianach pionowych, szerokości 0,8-2,5 m,
głębokości do 3,0 m z ręcznym wydobyciem urobku, w gruncie
kat. III-IV

m3

176.62 m3 176.62
RAZEM 176.62

687 D.03.02.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o
poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hał-
dach z transp.urobku  na składowisko Wykonawcy wraz z
kosztami utylizacji - Załadunek urobku wydobytego ręcznie

m3

176.62 m3 176.62
23.6*0.50*1.00*1.00 m3 11.80

RAZEM 188.42
688 D.03.02.01 Pełne umocnienie palami szalunkowymi stalowymi (wypraska-

mi), wraz z rozbiórką, ścian wykopów szerokości do 1 m, głę-
bokości do 3,0 m, w gruncie suchym kat. I-IV

m2

3111.16 m2 3111.16
RAZEM 3111.16

689 D.03.02.01 Wykonanie podłoży pod kanały z materiałów sypkich o gruboś-
ci 20 cm

m3

359.782 m3 359.78
RAZEM 359.78

690 D.03.02.01 Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości
0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III - GRUNT Z DOWOZU

m3

771.35 m3 771.35
RAZEM 771.35

691 D.03.02.01 Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wy-
kopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym
zagęszczarkami (gr.warstwy w stanie luźnym 40 cm) - kat.gr.
I-II - GRUNT Z DOWOZU

m3

897.28 m3 897.28
RAZEM 897.28

692 D.03.02.01 Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośred-
nio z obsypką do głębokości 6 m.

szt.

400 szt. 400.00
RAZEM 400.00

693 D.03.02.01 Rurociągi stalowe kołnierzowe (tymczasowe) z rur o śr.nom.
80-100 mm.

m

120 m 120.00
RAZEM 120.00

694 D.03.02.01 Pompowanie wody ryczałt
1 ryczałt 1.00

RAZEM 1.00
11.2 KANALIZACJA DESZCZOWA - ROBOTY MONTAŻOWE
695 D.03.02.01 Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 500 mm -

ANLOGIA - RURY DWUSCIEWNE PP SN 8
m

1.5 m 1.50
RAZEM 1.50

696 D.03.02.01 Rurociągi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury dwuścien-
ne o śr. nom. 400 mm  - RURY PP SN 8

m

114.5 m 114.50
RAZEM 114.50

697 D.03.02.01 Rurociągi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury dwuścien-
ne o śr. nom. 300 mm  - RURY PP SN 8, w tym trójniki - 2 szt.

m

681.5 m 681.50
RAZEM 681.50

698 D.03.02.01 Rurociągi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury dwuścien-
ne o śr. nom. 200 mm - RURY PP SN 8

m

24.5 m 24.50
RAZEM 24.50

699 D.03.02.01 Przykanaliki z rur kielichowych z PCW o śr. nom. 200 mm -
ANALOGIA Rury PP pełnosciennle SN16

m

391.5 m 391.50
RAZEM 391.50
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700 D.03.02.01 Rurociągi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury kielichowe

z PCW o śr. nom. 150 mm - ANALOGIA przedłużenie ciągów
drenarskich, właczenie do studni wpusowych

m

40 m 40.00
RAZEM 40.00

701 D.03.02.01 Montaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych w gotowych
wykopach fi 1200 mm i gł. zgodnej z PT

szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

702 D.03.02.01 Montaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych w gotowych
wykopach fi 1000 mm i gł. zgodnej z PT

szt

42 szt 42.00
RAZEM 42.00

703 D.03.02.01 Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadni-
kiem bez syfonu - krata typu krawęznikowo-jezdniowego

szt.

 
60 szt. 60.00

RAZEM 60.00
704 D.03.02.01 Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadni-

kiem bez syfonu - krata typu krawęznikowego - wp39
szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

705 D.03.02.01 Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadni-
kiem bez syfonu - krata typu ulicznego; wp12, wp14, wp16,
w18, wp20

szt.

5 szt. 5.00
RAZEM 5.00

706 D.03.02.01 Próba wodna szczelności kanałów rurowych (z wyłączeniem
betonowych i żelbetowych) o średnicy do 500 mm

próba

1 próba 1.00
RAZEM 1.00

707 D.03.02.01 Próba wodna szczelności kanałów rurowych (z wyłączeniem
betonowych i żelbetowych) o średnicy do 400 mm

próba

6 próba 6.00
RAZEM 6.00

708 D.03.02.01 Próba wodna szczelności kanałów rurowych (z wyłączeniem
betonowych i żelbetowych) o średnicy do 300 mm

próba

33 próba 33.00
RAZEM 33.00

709 D.03.02.01 Próba wodna szczelności kanałów rurowych (z wyłączeniem
betonowych i żelbetowych) o średnicy do 200 mm

próba

3 próba 3.00
RAZEM 3.00

710 D.03.02.01 Deskowanie ścian prostych, bloków oporowych o wys. do 3 m m2

11.46 m2 11.46
RAZEM 11.46

711 D.03.02.01 Układanie mieszanki betonowej (transport japonkami) w ścia-
nach prostych i łukowych

m3

1.642 m3 1.64
RAZEM 1.64

712 D.03.02.01 Wykonanie na budowie i montaż konstrukcji spawanych - ma-
sa elementu 10 kg - jw lecz  - kraty

t

0.008 t 0.01
RAZEM 0.01

713 D.03.02.01 Wyloty drenarskie W-3 o śr. 20 cm - ANALOGIA wylot W3,
ww1, ww2, ww3

wylot.

4 wylot. 4.00
RAZEM 4.00

714 D.03.02.01 Wykonanie podsypki ze żwiru lub pospółki o grub. 5 cm - ANA-
LOGIA - podsypka na dnie rowu; wsp.S=0

m2

16.0 m2 16.00
RAZEM 16.00

715 D.03.02.01 Wykonanie podsypki ze żwiru lub pospółki - za każde dalsze 5
cm grub. - ANALOGIA - jw. lecz następne 10 cm

m2

16.0 m2 16.00
RAZEM 16.00

716 D.03.02.01 Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z brzegu
- ANALOGIA - narzut kamienny w dnie rowu za wylotami gr.
25 cm

m3

4.0 m3 4.00
RAZEM 4.00

717 D.03.02.01 Inspekcja kamerą - ocena prawidlowości wykonania kanału m
822.0 m 822.00

RAZEM 822.00
718 D.03.02.01 Przykanaliki z rur kielichowych z PCW o śr. nom. 200 mm

(wykonanie przykanalików z rur PP DN16 o średnicy zewnętrz-
nej 20cm)

m
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354.5 m 354.5

RAZEM 354.5
719 D.03.02.01 Montaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych w gotowych

wykopach fi 1000 mm i głębokości 3 m
Za każde 0,5 m różnicy głębokości studni
(wykonanie studni rewizyjnych z betonowym elementem den-
nym i przykryciem oraz włazem kanałowym żeliwnym typ cięż-
ki na zawiasie  o średnicy 1,0m Hśr=2,5m)

szt

3 szt 3.00
RAZEM 3.00

720 D.03.02.01 Montaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych w gotowych
wykopach fi 1500 mm i gł. 3,0 m
Za każde 0,5 m różnicy głębokości
(wykonanie studni rewizyjnych z betonowym elementem den-
nym i przykryciem oraz włazem kanałowym żeliwnym typ cięż-
ki na zawiasie o średnicy 1,5m Hśr=2,5m)

szt

14 szt 14.00
RAZEM 14.00

721 D.03.02.01 Montaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych w gotowych
wykopach fi 1500 mm i gł. 3,0 m
Za każde 0,5 m różnicy głębokości
(wykonanie studni rewizyjnych z betonowym elementem den-
nym i przykryciem oraz włazem kanałowym żeliwnym typ cięż-
ki na zawiasie o średnicy 2,0m Hśr=2,5m)
Krotność = 1.333

szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

722 D.03.02.01 Montaż studzienek ściekowych ulicznych żelbetowych o śred-
nicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu
(wykonanie studzienek ściekowych betonowych wpustowych o
średnicy 0,5 m  zaizolowanych ułożonych na podsypce z kru-
szywa naturalnego niełamanego 0/22 gr. 20cm  wraz z rusz-
tem żeliwnym na zawiasie - wpusty uliczny boczny krawężni-
kowy  - S=36szt. oraz wykonanie studzienek ściekowych beto-
nowych wpustowych o średnicy 0,5 m  zaizolowanych ułożo-
nych na podsypce z kruszywa naturalnego niełamanego 0/22
gr. 20cm  wraz z rusztem żeliwnym - wpusty drogowy z kratką
wpustową żeliwną typową - S=1szt.)

szt

37 szt 37.00
RAZEM 37.00

11.3 DRENAŻ
723 D.03.03.01 Drenaż rurowy jednorzęd.w uprzednio przygot.obsypce w wy-

kopie suchym - sączki ceramiczne o śr.nom. 50-100 mm.
(wykonanie drenów z rur perforowanych średnicy 100 mm wg
KPED 01.39)

m

1793.0 m 1793.00
RAZEM 1793.00

724 D.03.03.01 Drenaż rurowy jednorzęd.w uprzednio przygot.obsypce w wy-
kopie suchym - sączki ceramiczne o śr.nom. 50-100 mm.
(wykonanie rur z pełnymi ściankami średnicy 100 mm )

m

62 m 62.00
RAZEM 62.00

12 Infrastruktura kolidująca z inwestycją (branża sanitarna - wodociąg)
12.1 WODOCIĄG - ROBOTY ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZE
725 W01.03.05 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa

dróg w terenie równinnym. - ANALOGIA - wodociąg
km

0.206 km 0.21
RAZEM 0.21

726 W01.03.05 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o
poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV  z wywozem na składowisko
Wykonawcy wraz z kosztami utylizacji - 90% robót mechanicz-
nych

m3

244.05 m3 244.05
RAZEM 244.05

727 W01.03.05 Wykopy liniowe o ścianach pionowych, szerokości 0,8-2,5 m,
głębokości do 3,0 m z ręcznym wydobyciem urobku, w gruncie
kat. III-IV  z wywozem na składowisko Wykonawcy wraz z
kosztami utylizacji

m3

27.12 m3 27.12
Dodatkowo wykop kontrolny w rejonie gazociągu - lokalizacja
rury ochronnej
4.0*1.3*1.0 m3 5.20
Dodatkowo wykop ręczny przy docieplaniu wodociągu
32.0*0.9*1.6 m3 46.08

RAZEM 78.40
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728 W01.03.05 Pełne umocnienie palami szalunkowymi stalowymi (wypraska-

mi), wraz z rozbiórką, ścian wykopów szerokości do 1 m, głę-
bokości do 3,0 m, w gruncie suchym kat. I-IV

m2

614.59 m2 614.59
RAZEM 614.59

729 W01.03.05 Wykonanie podłoży pod kanały z materiałów sypkich o gruboś-
ci 10 cm

m3

18.45 m3 18.45
RAZEM 18.45

730 W01.03.05 Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości
0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III - GRUNT Z DOWOZU

m3

125.080 m3 125.08
RAZEM 125.08

731 W01.03.05 Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wy-
kopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym
zagęszczarkami (gr.warstwy w stanie luźnym 40 cm) - kat.gr.
I-II - GRUNT Z DOWOZU

m3

178.91 m3 178.91
RAZEM 178.91

732 W01.03.05 Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośred-
nio z obsypką do głębokości 6 m.

szt.

100 szt. 100.00
RAZEM 100.00

733 W01.03.05 Rurociągi stalowe kołnierzowe (tymczasowe) z rur o śr.nom.
80-100 mm.

m

70 m 70.00
RAZEM 70.00

734 W01.03.05 Pompowanie wody ryczałt
1 ryczałt 1.00

RAZEM 1.00
12.2 WODOCIĄG - ROBOTY MONTAŻOWE
735 W01.03.05 Montaż rurociągów z rur PE w gotowych wykopach skarpo-

wych na gł. do 4,0 m lub w wykopach umocnionych na gł. do
3,0 m, normalnej wilgotności, o średnicy 110 mm

m

206.0 m 206.00
RAZEM 206.00

736 W01.03.05 Montaż przyłącza wodociągowego z rur ciśnieniowych PE w
gotowych wykopach umocnionych na głębokości do 3,0 m o
długości przyłącza do 15 m fi 32 mm

m

11.0 m 11.00
RAZEM 11.00

737 W01.03.05 Wykonanie połączeń rur PE ciśnieniowych metodą zgrzewania
doczołowego, o średnicy 110 mm

złącze

22.667 złącze 22.67
RAZEM 22.67

738 W01.03.05 Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe
o śr. 110 mm - wykopy umocnione - Kształtka typu WAGA
(Multijoint) Dn 100

szt

5 szt 5.00
RAZEM 5.00

739 W01.03.05 Montaż kształtek ciśnieniowych PE o połączeniach
zgrzewano-kołnierzowych - tulei kołnierzowych na luźny koł-
nierz w gotowych wykopach skarpowych na gł. do 4,0 m lub
wykopach umocnionych na gł. do 3,0 m, normalnej
wilgotności, o średnicy 110 mm

szt

5 szt 5.00
RAZEM 5.00

740 W01.03.05 Zasuwy typu"E" kołnierzowe z obudową o śr. do 100 mm mon-
towane na rurociągach PVC i PE

kpl.

5 kpl. 5.00
RAZEM 5.00

741 W01.03.05 Hydranty pożarowe podziemne o śr. 80 mm kpl
2 kpl 2.00

RAZEM 2.00
742 W01.03.05 Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi, taśmą z

tworzywa sztucznego
m

217.0 m 217.00
RAZEM 217.00

743 W01.03.05 Oznakowanie trasy gazociągu na słupku stalowym kpl
3 kpl 3.00

RAZEM 3.00
744 W01.03.05 Montaż kanałów z rur typu PVC łączonych na wcisk, o średni-

cy 200 mm
m

18.5 m 18.50
RAZEM 18.50
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745 W01.03.05 Sieci wodociągowe - rury stalowe o złaczach spawanych o

śr.zewnętrznej i grub. ścianek 219/8.0 mm - wykopy umocnio-
ne - ANALOGIA - rura ochronna dwudzielna

m

4.5 m 4.50
RAZEM 4.50

746 W01.03.05 Sieci wodociągowe - rury stalowe o złaczach spawanych o
śr.zewnętrznej i grub. ścianek 159/5.6 mm - rura ochronna
dwudzielna 114x6,4 mm

m

2.5 m 2.50
RAZEM 2.50

747 W01.03.05 Sieci wodociągowe - rury stalowe o złaczach spawanych o
śr.zewnętrznej i grub. ścianek 323/8.8 mm - wykopy umocnio-
ne - ANALOGIA - rura ochronna na gazociągu ( w przypadku
zaistnienia konieczności przedłuzenia istniejącej)

m

3.5 m 3.50
RAZEM 3.50

748 W01.03.05 Sieci wodociągowe - rury stalowe o złaczach spawanych o
śr.zewnętrznej i grub. ścianek 406/10.0 mm - RURA
OCHRONNA - DOCIEPLENIE

m

32.0 m 32.00
RAZEM 32.00

749 W01.03.05 Izolacja o grubości do 100 mm elementami z wełny mineralnej
w oplocie z siatki drucianej rurociągów o śr.zew.65-254 mm

m2

0.161 m2 0.16
RAZEM 0.16

750 W01.03.05 Przeciąganie rurociągów przewodowych o średnicy 100 mm, w
rurach ochronnych z zamknięciem końcówek rur

m

18.5 m 18.50
RAZEM 18.50

751 W01.03.05 Przeciąganie rurociągów przewodowych o średnicy 100 mm, w
rurach ochronnych z zamknięciem końcówek rur

m

7.0 m 7.00
RAZEM 7.00

752 W01.03.05 Przeciąganie rurociągów przewodowych o średnicy 80 mm, w
rurach ochronnych z zamknięciem końcówek rur

m

32.0 m 32.00
RAZEM 32.00

753 W01.03.05 Przeciąganie rurociągów przewodowych o średnicy 200 mm, w
rurach ochronnych z zamknięciem końcówek rur

m

3.5 m 3.50
RAZEM 3.50

754 W01.03.05 Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HO-
BAS, PVC, PE fi do 110 mm

próba

2 próba 2.00
RAZEM 2.00

755 W01.03.05 Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej fi do 150 mm 176
2 176 2.00

RAZEM 2.00
756 W01.03.05 Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej fi do 150 mm

Krotność = 2
176

2 176 2.00
RAZEM 2.00

757 W01.03.05 Demontaż rurociągu z polichlorku winylu /PVC/ o średnicy ze-
wnętrznej do 110 mm

m

206.0 m 206.00
RAZEM 206.00

758 W01.03.05 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzynio-
wymi na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami utylizacji =
ANALOGIA - wywóz zdemontowanych rur

m3

1.617 m3 1.62
RAZEM 1.62

13 Prace budowlano-montażowe(branża drogowa) - KOSZTY NIEKWALIFIKOWALNE
13.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
13.1.
1

ROBOTY POMIAROWE

759 D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa
drogi w terenie równinnym

km

0.007 km 0.007
RAZEM 0.007

13.1.
2

ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG

760 D-05.03.11 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr.
17 cm z wywozem materiału z rozbiórki na teren ZDW OT w
Oleśnie

m2

7.0*6.0 m2 42.00
RAZEM 42.00
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761 D-01.02.04 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego

o grubości 25 cm
m2

7.0*6.0 m2 42.00
RAZEM 42.00

762 D-01.02.04 Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodami samowyła-
dowczymi na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami skła-
dowania

m3

poz.761*0.25 m3 10.50
RAZEM 10.50

13.2 KORYTOWANIE I PROFILOWANIE PODŁOŻA
763 D-04.01.01 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyj-

ne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu rów-
niarki samojezdnej i walca wibracyjnego w grunach kat. II-IV

m2

6.0*7.0 m2 42.00
RAZEM 42.00

764 D-04.01.01 Koryta o głęb. 30 cm wykonywane na całej szer. jezdni lub
chodników przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyj-
nego samojezdnego, w gruntach kat. II-IV

m2

6.0*7.0 m2 42.00
RAZEM 42.00

13.3 SKROPIENIE WARSTW BITUMICZNYCH
765 D-04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych nieulep-

szonych
m2

7.0*6.0*3 m2 126.00
RAZEM 126.00

766 D-04.03.01 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych
(Skropienie warstw konstrukcyjnych niebitumicznych emulsją
asfaltową)

m2

7.0*6.0*3 m2 126.00
RAZEM 126.00

13.4 PODBUDOWY I ULEPSZONE PODŁOŻE Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM
767 D-04.05.01 Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z gruntu stabilizo-

wanego cementem z betoniarni Rm = 2,5MPa gr. 15 cm
m2

6.0*7.0 m2 42.00
RAZEM 42.00

13.5 PODBUDOWY Z BETONU ASFALTOWEGO
768 D-04.07.01 Wykonanie podbudowy zasadniczej z AC 22 grubości 12 cm m2

6.0*7.0 m2 42.00
RAZEM 42.00

13.6 PODBUDOWY Z MCE
769 D-04.10.01 Wykonanie w wytwórni stacjonarnej podbudowy z mieszanki

MCE metodą recyklingu głębokiego wraz z pielęgnacją z wyko-
rzystaniem destruktu pofrezowego i doziarnienia kruszywem
łamanym w proporcji 50/50% gr. 15cm.

m2

6.0*7.0 m2 42.00
RAZEM 42.00

13.7 NAWIERZCHNIE
770 D-05.03.05/a Nawierzchnie z AC16W asfaltowych o grubości 8 cm (warstwa

wiążąca)
m2

6.0*7.0 m2 42.00
RAZEM 42.00

771 D-05.03.09 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją
asfaltową i grysem kamiennym o wym. 5-8 mm w ilości 10
dm3/m2

m2

6.0*7.0 m2 42.00
RAZEM 42.00

772 D-05.03.13 Nawierzchnie z SMA11S o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) m2

6.0*7.0 m2 42.00
RAZEM 42.00

13.8 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
773 D-06.01.01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy hu-

musu 10 cm - hydroobsiew
m2

7.0*2.0 m2 14.00
RAZEM 14.00
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