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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 406 w ramach niniejszej dokumentacji obejmuje odcinek w miejscowości Wierzbie w km 17+380 - 17+
480 ( ~1,1 km ).
  Zakres niniejszego opracowania w swoim zakresie obejmuje branżę drogową  z odwodnieniem, a w szczególności :
- budowę drogi wojewódzkiej - nawierzchnia bitumiczna o szerokości 2 x 3,0 m 
- budowę ścieżek pieszo rowerowych z kostki betonowej gr. 8 cm, kolor szary
- budowę oświetlenia ulicznego w miejscach przejść dla pieszych
- budowę odwodnienia drogi
- regulacja rowów przydrożnych
- budowę przepustu pod zjazdem  z kostki betonowej gr. 8 cm, kolor czerwony
- przebudowę skrzyżowania DW 406 z DP 1533O
 
Odwodnienie projektowanej trasy stanowią rowy otwarte trawiaste oraz 1 kanał deszczowy w zakresie średnic DN400-DN500  z rur żel-
betowych o długości modularnej L=2,5mb.
Zaprojektowano przykanaliki z tworzywa PVC DN 160 mm i 200 mm, studnie betonowe DN 1200mm, betonową studnię osanikowa oraz
osadnik zawiesiny mineralnej. . Studzienki wpustów ulicznych zaprojektowano w oparciu o betonowe rury DN 500 mm, z kratą żeliwną z
wlotem z góry. 
 
Pod dnem rowów przydrożnych na początku inwestycji (rów lewy ~57 m i rów prawy ~67 m) zaprojektowano drenaż DN113 mm w ob-
sypce żwirowej zabezpieczonej geowłókniną. Dno obydwu rowów należy wyłożyć płytami ażurowymi 40x60x10 ułożonymi na zasypce
drenarskiej ze żwiru. 
 
W km ok. 18+315 i 18+380 pod zjazdami na pole zaprojektowano przepusty P1 i  P2 w ciągu rowów przydrożnych. Przepusty należy wy-
konać z rur żelbetowych DN600, (wytrzymałość na zgniatanie 100kN/m ). Rurę układać na podbitce z betonu C12/15. Jako podłoże sto-
sować chudy beton C8/10. Wlot o wylot przepustu należy obrukować kostką granitową na podsypce cementowo piaskowej. Rów umoc-
nić płytami ażurowymi na długości 3,0 m 
 
Energetyka i oświetlenie:
Inwestycja obejmuje przebudowę DW 306  w m. Wierzbie i w swoim zakresie obejmuje budowę doświetlenia przejść dla pieszych, budo-
wę znaków aktywnych oraz przebudowę sieci elektroenergetycznej tj:
- posadowienie nowych słupów doświetlenia przejść dla pieszych,
- montaż opraw oświetleniowych typu LED,
- budowę linii zasilających,
- ułożenie linii kablowej ziemnej,
- posadowienie nowego słupa z żerdzi wirowanej,
- demontaż słupa,
- przewieszenie istn. przewodów napowietrznych,
 
 
Teletechnika:
Inwestycja obejmuje przebudowę DW 306  w m. Wierzbie i w swoim zakresie obejmuje przebudowę sieci teletechnicznej  tj:
- posadowienie nowych słupów teletechnicznych,
- przewieszenie istn. przewodów napowietrznych,
- budowę nowych przewodów napowietrznych,
- przesunięcie istn. kabli teletechnicznych, 
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Lp. Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

CZĘŚĆ DROGOWA
1 PRACE BUDOWLANO-MONTA ŻOWE (bran ża drogowa)

1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1.

1
CZĘŚĆ OGÓLNA     

1.1.
1.1

Wymagania ogólne

1 D-M.00.00.
00

Koszty związane z zajęciem sąsiednich działek dla celów prowadzenia robót
wraz z wypłatą odszkodowań oraz doprowadzenIe działek do stanu pierwotnego

ryczałt

1 ryczałt 1,00
RAZEM 1,00

2 D-M.00.00.
00

Opracowanie i zatwierdzenie tymczasowej organizacji ruchu, dostarczenie i
montaż tymczasowego oznakowania robót na czas trwania robót wraz  z kosz-
tami jego utrzymania i demontażu

ryczałt

1 ryczałt 1,00
RAZEM 1,00

3 D-M.00.00.
00

Oczyszczenie nawierzchnie z ziemi wynoszonej na protektorach kół przy wyjez-
dżaniu z wykopów - grunt kat III - IV przez cały czas trwania budowy

ryczałt

1 ryczałt 1,00
RAZEM 1,00

4 D-M.00.00.
00

Koszty związane z występowaniem niewybuchów w pasie drogowym ryczałt

1 ryczałt 1,00
RAZEM 1,00

5 D-M.00.00.
00

Koszty związane z zabezpieczeniem zbiorników wodnych oraz cieków otwar-
tych

ryczałt

1 ryczałt 1,00
RAZEM 1,00

6 D-M.00.00.
01

Urządzenie zaplecza Wykonawcy z dostoswaniem do wymogów BHP, utrzyma-
nie na czas prowadzenia robót i jego likwidacja ( do 3% wartości kosztorysu
ofertowego )

ryczałt

1 ryczałt 1,00
RAZEM 1,00

1.1.
1.2

INFORMACJA I PROMOCJA

7 D-M 00.00.
03  

Tablice informacyjne 2 szt ryczałt

1 ryczałt 1,00
RAZEM 1,00

8 D-M 00.00.
03  

Tablice pamiątkowe 2 szt ryczałt

1 ryczałt 1,00
RAZEM 1,00

1.1.
2

Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysoko ściowych w terenie równinnym

9 D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie rów-
ninnym.

km

(17952-17380)/1000 <odc. A-B wg rys. nr 04 niweleta> km 0,57
(18480-17952)/1000 <odc. B-C,E wg rys. nr 04 niweleta> km 0,53
28/1000 <odc. B-D wg rys. nr 04 niweleta> km 0,03

RAZEM 1,13
1.1.

3
WYCIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW

10 D-01.02.01 Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy do 10cm, z karczowaniem pni szt.
3+6<wg zestawienia Drzewa i krzewy - inwentaryzacja> szt. 9,00

RAZEM 9,00
11 D-01.02.01 Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy 46-55 cm, z karczowaniem pni szt.

1<wg zestawienia Drzewa i krzewy - inwentaryzacja> szt. 1,00
RAZEM 1,00

12 D-01.02.01 Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy 56-65 cm, z karczowaniem pni szt.
1<wg zestawienia Drzewa i krzewy - inwentaryzacja> szt. 1,00

RAZEM 1,00
13 D-01.02.01 Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy 66-75 cm, z karczowaniem pni szt.

2<wg zestawienia Drzewa i krzewy - inwentaryzacja> szt. 2,00
RAZEM 2,00

14 D-01.02.01 Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy powyżej 75 cm, z karczowaniem pni szt.
2+3+3+1<wg zestawienia Drzewa i krzewy - inwentaryzacja> szt. 9,00

RAZEM 9,00
15 D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć średnich od 31% do 60% po-

wierzchni
m2

0,50*0,50+1,0*1,50+1,0*1,0+1,0*0,80+0,6*0,50+0,40*0,50+13*0,70*0,70+1,0*
0,7+1,50*1,0+2*1,0*1,0+1,0*1,1+1,0*1,2+1,0*1,3+1,0*1,40+1,0*1,50+1,0*1,60+
1,0*1,70+1,0*1,80+1,0*1,90+1,0*1,10+1,0*1,11+1,0*1,12+1,0*1,13<wg zesta-
wienia Drzewa i krzewy - inwentaryzacja>

m2 32,58
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RAZEM 32,58
16 D-01.02.01 Wywożenie dłużyc na składowisko Wykonawcy mp

0,04*poz.10<9 szt.><drzewa o średnicy do 10cm> mp 0,36
0,42*poz.11<1 szt.><drzewa o średnicy 46 do 55cm> mp 0,42
0,58*poz.12<1 szt.>+0,77*poz.13<2 szt.>+0,82*poz.14<9 szt.><drzewa o śred-
nicy powyżej 55cm>

mp 9,50

RAZEM 10,28
17 D-01.02.01 Wywożenie gałęzi  na składowisko Wykonawcy mp

0,04*poz.10<9 szt.><drzewa o średnicy do 10cm> mp 0,36
A  (suma częściowa) ---------------

mp 0,36
1,35*poz.11<1 szt.><drzewa o średnicy 46 do 55cm> mp 1,35
B  (suma częściowa) ---------------

mp 1,35
1,95*poz.12<1 szt.>+2,62*poz.13<2 szt.>+3,22*poz.14<9 szt.><drzewa o śred-
nicy powyżej 55cm>

mp 36,17

C  (suma częściowa) ---------------
mp 36,17

poz.15<32,58 m2>*1,2*45%<powierzchnia*wysokość samosiejek*procent gęs-
tości zakrzewienia>

mp 17,59

D  (suma częściowa) ---------------
mp 17,59

RAZEM 55,47
18 D-01.02.01 Wywożenie karpiny na składowisko Wykonawcy mp

0,03*poz.10<9 szt.><drzewa o średnicy do 10cm> mp 0,27
A  (suma częściowa) ---------------

mp 0,27
0,45*poz.11<1 szt.><drzewa o średnicy 46 do 55cm> mp 0,45
B  (suma częściowa) ---------------

mp 0,45
0,65*poz.12<1 szt.>+0,88*poz.13<2 szt.>+0,94*poz.14<9 szt.><drzewa o śred-
nicy powyżej 55cm>

mp 10,87

C  (suma częściowa) ---------------
mp 10,87

RAZEM 11,59
1.1.

4
USUNIĘCIE HUMUSU

19 D-01.02.02 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 20 cm za pomocą
spycharek.

m2

1532,0 1532,00
A  (obliczenia pomocnicze) ========

1532,00
poz.19A<1532>/0,2<grubość przyjęta do kalkulacji> m2 7660,00

RAZEM 7660,00
20 D-01.02.02 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-

III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi .Transport nadmiaru gruntu na składowisko Wykonawcy
wraz z kosztami składowania

m3

poz.19A<1532><wg bilansu humus zebrany>-poz.51A<462><wg bilansu hu-
mus nakładany>

m3 1070,00

RAZEM 1070,00
1.1.

5
ROBOTY ROZBIÓRKOWE

21 D-01.02.04 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cemento-
wo-piaskowej

m2

5,10+25,0+5,50+7,10+6,80+20,70+4,20+10,0 m2 84,40
RAZEM 84,40

22 D-01.02.04 Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm, na podsypce
piaskowej

m

302,0+12,0+72,50+30,50+45,0 m 462,00
RAZEM 462,00

23 D-01.02.04 Rozebranie słupków do znaków szt.
22 szt. 22,00

RAZEM 22,00
24 D-01.02.04 Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, infor-

macyjnych
szt.

22 szt. 22,00
RAZEM 22,00

25 D-01.02.04 Rozebranie barier stalowych pojedynczych m
13,0+13,30+25 m 51,30
A  (suma częściowa) ---------------

m 51,30
13,50+13,20 m 26,70
B  (suma częściowa) ---------------

m 26,70
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RAZEM 78,00
26 D-01.02.04 Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 50 cm. Przepust pod ko-

roną drogi.
m

2*7,40<PL1>+13,0<PL8>+9,20<PL9> m 37,00
RAZEM 37,00

27 D-01.02.04 Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 40 cm. Przepust pod ko-
roną drogi.

m

9,50<PL7> m 9,50
RAZEM 9,50

28 D-01.02.04 Rozebranie przepustów rurowych - ścianki czołowe m3

2*0,50*(3,0+0,85)*0,8*0,50-PoleKołaD(0,62)*0,50 <ścianki czołowe przepustu
PL1>

m3 1,39

2*0,50*(1,20+0,4)*0,8*0,50-PoleKołaD(0,52)*0,50 <ścianki czołowe przepustu
PL7>

m3 0,53

0,50*(1,40+0,5)*0,8*0,50-PoleKołaD(0,62)*0,50 <ścianki czołowe przepustu
PL8>

m3 0,23

2*0,50*(3,0+0,85)*0,8*0,50-PoleKołaD(0,62)*0,50 <ścianki czołowe przepustu
PL9>

m3 1,39

RAZEM 3,54
29 D-05.03.11 Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm m

4,40+5,30+9,0+5,1+5,80 <wg rys. 02 sytuacja> m 29,60
RAZEM 29,60

30 D-05.03.11 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o średniej gr. 9 cm m2

6242,50 m2 6242,50
RAZEM 6242,50

31 D-05.03.11 Wywiezienie frezowiny z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wy-
ładowaniu samochodem samowyładowczym na składowisko Inwestora

m3

poz.30<6242,5 m2>*0,09<frezowina> m3 561,83
RAZEM 561,83

32 D-01.02.04 Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcz-
nym na składowisko Inwestora

t

2,5<H>*4,54<kg/m><masa 1 słupka w kg> 11,35
10,04<kg/szt> 10,04
A  (obliczenia pomocnicze) ========

21,39
(11,35*poz.23<22 szt.>+10,04*poz.24<22 szt.>)/1000<oznakowanie> t 0,47
(poz.25A<51,3 m>*24,0<kg>)/1000<bariera stalowa> t 1,23

RAZEM 1,70
33 D-01.02.04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyłado-

waniu samochodem samowyładowczym na składowisko Wykonawcy wraz z
kosztami składowania

m3

poz.21<84,4 m2>*0,08<kostka brukowa> m3 6,75
0,15*0,3*poz.22<462 m><krawężniki> m3 20,79
(PoleKołaD(1,62)-PoleKołaD(1,5))*poz.26<37 m>+(PoleKołaD(1,52)-
PoleKołaD(1,4))*poz.27<9,5 m>+poz.28<3,54 m3><przepust i ścianki przepus-
tu>

m3 17,03

RAZEM 44,57
1.2 ROBOTY ZIEMNE
34 D-02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 1.20

m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi
na na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami składowania. 90% robót me-
chanicznie

m3

4099,0<wg bilansu mas ziemnych> 4099,00
-poz.30<6242,5 m2>*0,09<frezowanie> -561,83
A  (obliczenia pomocnicze) ========

3537,17
poz.34A<3537,17>*90%*1,2 m3 3820,14

RAZEM 3820,14
35 D-02.01.01 Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi

na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami składowania (kat. gruntu I-II) Wy-
konanie wykopów ręcznie 10% robót.

m3

poz.34A<3537,17>*10%*1,2 m3 424,46
RAZEM 424,46

36 D-02.03.01 Nasypy uzupełniające (zasypanie rowu przydrożnego). Formowanie i zagęsz-
czanie nasypów o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie kat.I-II. Grunt z dowo-
zu. Materiał dostarcza Wykonawca.

m3

915,0 m3 915,00
RAZEM 915,00

1.3 PODBUDOWY
37 D-04.01.01 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,

wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyj-
nego w grunach kat. II-IV

m2

poz.42<9078,04 m2> m2 9078,04
RAZEM 9078,04
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38 D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową C 60 BP3
ZM w ilości 100-300 g/m2

m2

poz.45<7578,7 m2> <wg SMA 11 PMB 45/80-55> m2 7578,70
RAZEM 7578,70

39 D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową C 60 BP3
ZM w ilości 300-500 g/m2

m2

poz.44<7612,61 m2> <wg AC 22 W PMB 25/55-60 > m2 7612,61
poz.40<7660,07 m2> m2 7660,07

RAZEM 15272,68
40 D-04.07.01a Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC 22 P o gru-

bości po zagęszczeniu 7 cm
m2

poz.45<7578,7 m2><wg SMA jezdni> m2 7578,70
0,12<szerokość odsadzki>*poz.44A<678,1 m2><dł krawędzi jezdni> m2 81,37

RAZEM 7660,07
41 D-04.04.02

B
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 o uziarnieniu 0/31,5
mm, grubość 20 cm.

m2

poz.45<7578,7 m2><wg SMA jezdni> m2 7578,70
0,42<szerokość odsadzki>*poz.44A<678,1 m2><dł krawędzi jezdni> m2 284,80

RAZEM 7863,50
42 D-04.05.01 Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym gr

20cm. Z dowozem mieszanki z wytwórni.
m2

poz.45<7578,7 m2><wg SMA jezdni> m2 7578,70
1,17<szerokość odsadzki>*poz.44A<678,1 m2><dł krawędzi jezdni>+0,45<sze-
rokość odsadzki>*poz.44B<1568,8 m2><dł krawędzi jezdni>

m2 1499,34

RAZEM 9078,04
43 D-04.05.01 Mechaniczne rozkładanie podbudowy , transport mieszanki samochodami sa-

mowyładowczymi na odl. 5 km
t

(poz.42<9078,04 m2>*0,15)*1,9<t/m3> t 2587,24
RAZEM 2587,24

1.4 NAWIERZCHNIE
44 D-05.03.05b Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 22 W PMB 25/55-60 warstwa

wiążąca gr. 5 cm
m2

2*66,0<dł krawędzi jezdni do liczenia poszerzeń wynik w mb, odc. km 17+380 -
17+446>

132,00

2*21,70+86,10+165,40+99,50+151,70<dł krawędzi jezdni do liczenia poszerzeń
wynik w mb, odc. km 17+466 - 17+467,70 i odc. km 18+229,3 - 18+480>

546,10

A  (suma częściowa) ---------------
678,10

469,10+88,20+520,10+38,40+30,50+143,10+141,20+138,20<dł krawędzi jezdni
do liczenia poszerzeń wynik w mb, odc. km 17+446 - 18+229,3>

1568,80

B  (suma częściowa) ---------------
1568,80

C  (obliczenia pomocnicze) ========
2246,90

poz.45<7578,7 m2><wg SMA> m2 7578,70
0,05<szerokość odsadzki>*poz.44A<678,1 m2><dł krawędzi jezdni> m2 33,91

RAZEM 7612,61
45 D-05.03.13a Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego SMA 11 S PMB 45/80-55 warst-

wa ścieralna gr. 4 cm
m2

 
7578,70<obwidnia, wg rys.02 sytuacja> m2 7578,70

RAZEM 7578,70
46 D-05.03.26g Układanie taśmy bitumicznej do spoin asfaltowych na połączeniach konstrukcji

istniejącej i projektowanej dla wszystkich nawierzchni ścieralnych.
m

poz.29<29,6 m> m 29,60
RAZEM 29,60

1.5 ELEMENTY ULIC
47 D-08.01.01 Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm bez ław na podsypce

piaskowej
m

480,40+113,0+520,0+23,20+143,10+40,40+143,20+poz.25B<26,7 m>+78,0 m 1568,00
A  (suma częściowa) ---------------

m 1568,00
35*5,0+4,90+4,50 m 184,40
B  (suma częściowa) ---------------

m 184,40
RAZEM 1752,40

48 D-08.01.01 Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x22 cm bez ław na podsypce
piaskowej

m

6,50+6,30+35*7,0+125,0 m 382,80
RAZEM 382,80

49 D-08.03.01 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej,
spoiny wypełnione zaprawą cementową

m
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2,80+12,60+16,80+9,40+27,10+54,50+1,40+1,50+2*1,70+31,20+2*1,90+
39,40+2*1,60+1,90+1,70+31,50+16,90+2,30+2,40+29,90+2*2,30+2,30+2,10+
65,40+22,40+23,70+1,90+1,80+24,40+2*2,0+11,20+1,90+2,0+30,50+18,60+
1,90+56,9+9,70+37,60+2,90+99,90+2*5,20+2*4,20+35,80+16,70+5,0+44,90+2*
5,50+41,70+2*5,30+98,0

m 1001,90

RAZEM 1001,90
50 D-08.01.01 Ława pod krawężniki i obrzeża betonowa z oporem C12/15 m3

(0,3*0,15-0,15*0,18)*poz.47A<1568 m><krawężniki betonowe> m3 28,22
(2*0,15*0,25+0,20*0,30)*poz.47B<184,4 m><krawężniki betonowe> m3 24,89
(0,3*0,15-0,15*0,18)*poz.48<382,8 m><krawężniki betonowe najazdowe> m3 6,89
(0,5*0,29*0,21+0,50*(0,08+0,18)*0,10)*poz.49<1001,9 m><obrzeża> m3 43,53

RAZEM 103,53
1.6 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
51 D-06.01.01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 10 cm m2

462<m3 wg bilansu mas ziemnych> 462,00
A  (obliczenia pomocnicze) ========

462,00
poz.51A<462>/0,1<grubość przyjęta do kalkulacji> m2 4620,00

RAZEM 4620,00
2 INFRASTRUKTURA TOWARZYSZ ĄCA, NIEROZERWALNIE ZWIĄZANA Z REALIZAC Ą INWESTYCJI - CHOD-

NIK
52 D-01.02.04 Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-

piaskowej
m2

94,0 m2 94,00
RAZEM 94,00

53 D-01.02.04 Segregowanie materiałów drogowych z rozbiórki t
(0,08*poz.52<94 m2>)*1,3 t 9,78

RAZEM 9,78
54 D-05.03.23 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-

piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem. Materiał do wykorzystania z
rozbiórki.

m2

poz.52<94 m2><wg sytuacji> m2 94,00
RAZEM 94,00

3 INFRASTRUKTURA TOWARZYSZ ĄCA, NIEROZERWALNIE ZWIĄZANA Z REALIZAC Ą INWESTYCJI - CIĄG
PIESZO-ROWEROWY

55 D-05.03.23 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

15,30+24,90+8,30+45,80+112,90+63,10+89,20+69,60+28,50+65,80+169,60+
45,50+48,90+52,50+12,20+63,20+37,0+105,50+73,50+9,20+227,70+93,90+
22,90+133,80+123,80+85,0+93,0

m2 1920,60

-poz.56<9,3 m2><kostka integracyjna> m2 -9,30
RAZEM 1911,30

56 D-05.03.23 Nawierzchnia z integaracyjnej kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na pod-
sypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

2*1,40+3*1,60+1,70<obwiednia wg rys. 02 sytuacja> m2 9,30
RAZEM 9,30

57 D-04.04.02b Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15
cm

m2

poz.55<1911,3 m2>+poz.56<9,3 m2> m2 1920,60
RAZEM 1920,60

58 D-04.04.02b Wyrównanie podbudowy kruszywem sortowanym zagęszczanym mechanicznie
o gr. ponad 10 cm

m3

0,50*(0,15+0,4)*(5,30+9,40+2,10+19,90+47,10+23,30+31,20+23,10+8,40+
21,30+56,90+13,60+15,0+15,5+2,40+22,30+15,20+52,20+37,90+2,30+97,0+
33,9+6,2+42,9+39,7)

m3 177,13

RAZEM 177,13
4 INFRASTRUKTURA TOWARZYSZ ĄCA, NIEROZERWALNIE ZWIĄZANA Z REALIZAC Ą INWESTYCJI - ZJAZDY

59 D-05.03.23 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

12,70+12,30+12,80+12,50+12,30+6,10+13,50+7,50+14,70+8,30+6,90+14,70+
7,90+15,90+10,60+16,20+15,30+10,30+9,70+16,30+16,10+16,50+8,20+16,60+
8,80+16,20+8,50+14,80+8,10+14,50+12,70+11,50+19,50+19,70+21,70+22,80+
25,40+47,35

m2 545,45

RAZEM 545,45
60 D-04.04.02b Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 25

cm
m2

poz.59<545,45 m2><wg nawierzchni zjazdów z kostki betonowej> m2 545,45
RAZEM 545,45

61 D-04.04.02b Wyrównanie podbudowy kruszywem sortowanym zagęszczanym mechanicznie
o gr. ponad 10 cm

m3

0,50*(0,20+0,15)*(35*7,0+6,5+6,3) m3 45,12
RAZEM 45,12

5 INFRASTRUKTURA TOWARZYSZ ĄCA, NIEROZERWALNIE ZWIĄZANA Z REALIZAC Ą INWESTYCJI - POBO-
CZA
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62 D-06.03.01A Warstwa z tłucznia #0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie gr. ok. 33 cm m2

65,90+65,80+60,5+109,50+119,60+70,30+42,36 m2 533,96
RAZEM 533,96

63 D-06.03.01A Warstwa z tłucznia #0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm m2

53,90+5,80+13,80+23,0+7,80+14,90+19,90+21,40+8,70+61,40+15,10+11,90+
11,50+18,30+55,50+47,10+10,60+5,60+21,10+77,70

m2 505,00

RAZEM 505,00
6 INFRASTRUKTURA TOWARZYSZ ĄCA, NIEROZERWALNIE ZWIĄZANA Z REALIZAC Ą INWESTYCJI -  OZNA-

KOWANIE I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
64 D-07.01.01 Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas

chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - oznakowa-
nie gładkie

m2

 
32,75+7,87+4,35+10,54+16,52+7,64+48,95+18,03 <wg zestawienia oznakowa-
nia docelowej organizacji ruchu>

m2 146,65

RAZEM 146,65
65 D-07.01.01 Urządzenia bezpieczeństwa ruchu - punktowe elementy odblaskowe (PEO) sfe-

ryczne
szt.

12*3 szt. 36,00
RAZEM 36,00

66 D-07.02.01 Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm szt.
13+2*11<wg zestawienia oznakowania docelowej organizacji ruchu> szt. 35,00

RAZEM 35,00
67 D-07.02.01 Wspornik do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm (dodatkowe odgię-

cie słupka)
szt.

4 szt. 4,00
RAZEM 4,00

68 D-07.02.01 Zestaw trzech konstrukcji kratowych dla tablic oznakowania drogowego. szt.
2 szt. 2,00

RAZEM 2,00
69 D-07.02.01 Przymocowanie tablic znaków drogowych. Znaki A trójkątne. Znak średni, folia I

gen.
szt.

<A16>2+<A7>2<wg zestawienia oznakowania docelowej organizacji ruchu> szt. 4,00
RAZEM 4,00

70 D-07.02.01 Przymocowanie tablic znaków drogowych. Znaki B i C okrągłe. Znak średni, fo-
lia I gen.

szt.

<B-2>1<wg zestawienia oznakowania docelowej organizacji ruchu> szt. 1,00
<C-2>1<wg zestawienia oznakowania docelowej organizacji ruchu> szt. 1,00

RAZEM 2,00
71 D-07.02.01 Przymocowanie tablic znaków drogowych. Znaki B okrągłe. Znak średni, folia II

gen.
szt.

<B-20>3<wg zestawienia oznakowania docelowej organizacji ruchu> szt. 3,00
RAZEM 3,00

72 D-07.02.01 Przymocowanie tablic znaków drogowych. Znaki B okrągłe. Znak średni, folia II
gen.

szt.

<B-20>2<aktywny, wg zestawienia oznakowania docelowej organizacji ruchu> szt. 2,00
RAZEM 2,00

73 D-07.02.01 Przymocowanie tablic znaków drogowych. Znaki C okrągłe. Znak małe, folia I
gen.

szt.

<C-13/16>2+<C-13a>2<wg zestawienia oznakowania docelowej organizacji ru-
chu>

szt. 4,00

RAZEM 4,00
74 D-07.02.01 Przymocowanie tablic znaków drogowych Znaki D prostokątny. Znak średni, fo-

lia I gen.
szt.

<D-43>2+<D-1>2+<D-42>2+<D-3>1<wg zestawienia oznakowania docelowej
organizacji ruchu>

szt. 7,00

RAZEM 7,00
75 D-07.02.01 Przymocowanie tablic znaków drogowych Znaki D prostokątny. Znak średni, fo-

lia II gen.
szt.

<D-6>6<wg zestawienia oznakowania docelowej organizacji ruchu> szt. 6,00
RAZEM 6,00

76 D-07.02.01 Przymocowanie drogowskazów jednoramiennych o powierzchni ponad 0.3 m2.
Znaki E, folia I gen.

szt.

<E-2a>4+<E-9>2+<E-17a>2+<E-18a>2<wg zestawienia oznakowania docelo-
wej organizacji ruchu>

szt. 10,00

RAZEM 10,00
77 D-07.02.01 Przymocowanie tablic znaków drogowych   Znaki  T  prostokątny, folia I gen. szt.

2<wg zestawienia znaków-znak projektowany> szt. 2,00
RAZEM 2,00

78 D-07.02.01 Przymocowanie lustra, znak U-18b szt.
1 szt. 1,00

RAZEM 1,00
79 D-07.05.01 Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 24 kg/m - bariery pochodzące z

rozbiórki
m
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poz.25B<26,7 m> m 26,70
RAZEM 26,70

80 D-07.05.01 Mycie konstrukcji pełnościennych wodą z detergentem pod ciśnieniem m2

2*0,40*poz.25B<26,7 m> <bariera> m2 21,36
20<ilość słupków>*2,0<H słupka>*0,56<szer. słupka> m2 22,40

RAZEM 43,76
81 D-07.06.02 Ustawienie bariery chodnikowej U-12b wraz z wykonaniem fundamentu m

30,0 m 30,00
RAZEM 30,00

7 INFRASTRUKTURA  KOLIDUJ ĄCA Z INWESTYCJĄ (BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA)
7.1 Budowa 
82 D-01.03.04 Montaż i ustawienie słupów pojedynczych drewnianych o długości 7 m z jedną

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

9 szt. 9,00
RAZEM 9,00

83 D-01.03.04 Montaż i ustawienie słupów pojedynczych drewnianych o długości 8 m z jedną
belką ustojową w terenie płaskim - kat. gruntu III

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

84 D-01.03.04 Ułożenie rur osłonowych z PCW 110/6,3 m
118 m 118,00

RAZEM 118,00
85 D-01.03.04 Montaż haków do podwieszania kabli h na podbudowie słupowej drewnianej szt.

10 szt. 10,00
RAZEM 10,00

86 D-01.03.04 Zawieszenie  kabli teletechnicznych - Kabel XzTKMXpwn 50x4x0,5 m
288 m 288,00

RAZEM 288,00
87 D-01.03.04 Zawieszenie  kabli teletechnicznych - Kabel XzTKMXpwn 3x2x0,5 m

28 m 28,00
RAZEM 28,00

88 D-01.03.04 Przewieszenie istniejących  kabli teletechnicznych - Kabel XzTKMXpwn m
491 m 491,00

RAZEM 491,00
89 D-01.03.04 Przewieszenie istniejących  przyłaczy napowietzrnych m

66 m 66,00
RAZEM 66,00

7.2 Demonta ż 
90 D-01.03.04 Demontaż słupów drewnianych pojedynczych z wywiezieniem na składowisko

Wykonawcy i kosztami składowania
szt.

10 szt. 10,00
RAZEM 10,00

91 D-01.03.04 Demontaż przyłączy napowietrznych i  przewodów  z wywiezieniem na składo-
wisko Inwestora

m

54 m 54,00
RAZEM 54,00

8 INFRASTRUKTURA  KOLIDUJ ĄCA Z INWESTYCJĄ (BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA)
8.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

8.1.
1

Wyznaczenie trasy kanalizacji

92 D-03.02.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie rów-
ninnym.

km

(poz.108<114 m>+poz.109<30 m>)<długość przykanlików>/1000 km 0,14
(poz.113<113,91 m>+poz.115<564,91 m>)<długość kolektorów DN400 i
DN500>/1000

km 0,68

RAZEM 0,82
8.1.

2
Przekopy kontrolne

93 D-03.02.01 Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach piono-
wych w gruntach suchych kat. I-II z ręcznym wydobyciem urobku

m3

1,5*3,0*2,5*7 <wg rys. 06 profil kanalizacji deszczowej> m3 78,75
RAZEM 78,75

94 D-03.02.01 Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalo-
wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokości do 1 m i głębo-
kości do 3.0 m; grunt kat. I-IV

m2

3,0*2,5*2*7<wg rys. 06 profil kanalizacji deszczowej> m2 105,00
RAZEM 105,00

95 D-03.02.01 Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głębo-
kości do 3.0 m w gruncie kat. I-III

m3

poz.93<78,75 m3> m3 78,75
RAZEM 78,75

8.1.
3

Wykopy i zasypka kanalizacji deszczowej
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96 D-03.02.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w
gruncie kat. I-II z transportem urobku  na składowisko Wykonawcy i kosztami
składowania. 90% robót mechanicznie

m3

Kolektor DN 400
353,64 353,64
Kolektor DN 500
1492,58 1492,58
Studnie DN 1200 i osadnik
185,78 185,78
Wpusty DN 500
5*1,50*(1,20+0,5+0,10)*1,50+1*1,50*(1,10+0,5+0,10)*1,50+9*1,50*(1,0+0,5+
0,10)*1,50+1*1,50*(0,90+0,5+0,10)*1,50+6*1,5*(0,80+0,5+0,10)*1,50+4*1,50*
(0,70+0,5+0,10)*1,50+1*1,50*(0,65+0,5+0,10)*1,50+2*1,50*(0,60+0,5+0,10)*
1,50+1*1,50*(0,55+0,5+0,10)*1,50

101,25

Przykanaliki DN 200 i 160
1,0*(0,62+0,2)*(poz.108<114 m>+poz.109<30 m>) 118,08
A  (obliczenia pomocnicze) ========

2251,33
poz.96A<2251,33>*90%*1,2 m3 2431,44

RAZEM 2431,44
97 D-03.02.01 Ręczne wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolek-

tory w gruntach suchych kat. I-II z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem
ręcznym; głębokość do 3,0 m, szerokość 0,8-1,5 m. 10% robót ręcznie.

m3

poz.96A<2251,33>*1,2*10% m3 270,16
RAZEM 270,16

98 D-03.02.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.
I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi  na składowisko Wykonawcy i kosztami składowania

m3

poz.97<270,16 m3> m3 270,16
RAZEM 270,16

99 D-03.02.01 Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o gł. do 3,0 m wypras-
kami w gruntach suchych kat. I-II wraz z rozbiórką

m2

Kolektor DN 400
490,21 m2 490,21
Kolektor DN 500
1901,37 m2 1901,37
Studnie DN 1200 i osadnik
278,97 m2 278,97
Wpusty DN 500
5*4*(1,20+0,5+0,10)*1,50+1*4*(1,10+0,5+0,10)*1,50+9*4*(1,0+0,5+0,10)*1,50+
1*4*(0,90+0,5+0,10)*1,50+6*4*(0,80+0,5+0,10)*1,50+4*4*(0,70+0,5+0,10)*
1,50+1*4*(0,65+0,5+0,10)*1,50+2*4*(0,60+0,5+0,10)*1,50+1*4*(0,55+0,5+0,10)
*1,50

m2 270,00

Przykanaliki DN 200
2*(0,62+0,2)*(poz.108<114 m>+poz.109<30 m>) m2 236,16

RAZEM 3176,71
100 D-03.02.01 Zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami (gru-

bość warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat. gruntu I-II 90% mechanicznie
m3

poz.102<1149,58 m3>*90% m3 1034,62
RAZEM 1034,62

101 D-03.02.01 Ręczne zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i
głębokości do 3.0 m w gruncie kat. I-III - wraz z zagęszczeniem. 10% ręcznie

m3

poz.102<1149,58 m3>*10% m3 114,96
RAZEM 114,96

102 D-03.02.01 Materiał do zasypek kanalizacji - piasek m3

Kolektor DN 400
219,66<wg załącznika roboty ziemne kanalizacja deszczowa> m3 219,66
-PoleKołaD(0,40)*(poz.113<113,91 m>-2*2,50<studnie>) <kubatura kolektora
DN 400>

m3 -13,68

-1,3*0,51*(poz.113<113,91 m>-2*2,50<studnie>)<konstrukcja jezdni> m3 -72,21
Kolektor DN 500
1286,69<wg załącznika roboty ziemne kanalizacja deszczowa> m3 1286,69
-PoleKołaD(0,50)*(poz.115<564,91 m>-13,5*2,5<studnie>) <kubatura kolektora
DN 500>

m3 -104,24

-1,45*0,51*(poz.115<564,91 m>-12,5*2,5-2<studnie>-7,0-48,60-13,70-28,60-
2,10-2,50-1,50)<konstrukcja jezdni>

m3 -316,25

-1,3*0,26*(7,0+48,60+13,70+28,60+2,10-3*2,5<studnie>)<konstrukcja ciągu
pieszo-rowerowego>

m3 -31,27

-1,3*0,10*(2,50+1,50-2,90<osadnik>)<humus> m3 -0,14
Studnie DN 1200
188,05<wg załącznika roboty ziemne kanalizacja deszczowa> m3 188,05
-39,27<kubatura studni, wg załącznika roboty ziemne kanalizacja deszczowa> m3 -39,27
-13*2,50*0,51*2,50 <nawierzchnia jezdni> m3 -41,44
-3*2,5*0,26*2,5<konstrukcja ciągu pieszo-rowerowego> m3 -4,88
-poz.105B<7,27 m3>-poz.106<4,74 m3><podkład betonowy> m3 -12,01
Wpusty DN 500
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5*1,50*(1,20+0,5+0,10)*1,50+1*1,50*(1,10+0,5+0,10)*1,50+9*1,50*(1,0+0,5+
0,10)*1,50+1*1,50*(0,90+0,5+0,10)*1,50+6*1,5*(0,80+0,5+0,10)*1,50+4*1,50*
(0,70+0,5+0,10)*1,50+1*1,50*(0,65+0,5+0,10)*1,50+2*1,50*(0,60+0,5+0,10)*
1,50+1*1,50*(0,55+0,5+0,10)*1,50

m3 101,25

5*PoleKołaD(0,65)*(1,20+0,5-0,51)+1*PoleKołaD(0,65)*(1,10+0,5-0,51)+9*Po-
leKołaD(0,65)*(1,0+0,5-0,51)+1*PoleKołaD(0,65)*(0,9+0,5-0,51)+6*
PoleKołaD(0,65)*(0,8+0,5-0,51)+4*PoleKołaD(0,65)*(0,70+0,5-0,51)+1*PoleKo-
łaD(0,65)*(0,65+0,5-0,51)*1,50+2*PoleKołaD(0,65)*(0,60+0,5-0,10)+1*PoleKo-
łaD(0,65)*(0,55+0,5-0,10)<kubatura wpustu>

m3 9,37

-(poz.120<30 szt.>-3)*1,50*0,51*1,50 <konstrukcja jezdni> m3 -30,98
-3*1,50*0,10*1,50 <humus> m3 -0,68
-poz.105A<1,92 m3><podkład z betonu> m3 -1,92
Przykanaliki DN 200 i 160
1,0*0,62*poz.108<114 m><przykanalik> m3 70,68
-PoleKołaD(0,16)*poz.108<114 m><kubatura przykanalików> m3 -2,29
-PoleKołaD(0,20)*poz.109<30 m><kubatura przykanalików> m3 -0,94
-1,0*0,10*(0,6+1,50+1,10+1,1)<humus> m3 -0,43
-1,0*0,26*(1,0+1,4+1,2+1,70)<konstrukcja ciągu pieszo-rowerowego> m3 -1,38
-1,0*0,33*(1,0+1,20)<pobocze> m3 -0,73
-1,0*0,10*(1,0+0,8)<pobocze> m3 -0,18
-1,0*0,51*(poz.108<114 m>-(0,6+1,50+1,10+1,1)-(1,0+1,4+1,2+1,70)-(1,0+
1,20+1,0+0,8))<konstrukcja jezdni>

m3 -51,20

RAZEM 1149,58
8.2 ROBOTY  MONTAŻOWE- kolektory, studnie, osadnik i wylot kd
103 D-03.02.01 Wykonanie podłoży pod kanały z materiałów sypkich m3

1,0*0,20*(poz.108<114 m>+poz.109<30 m>)<przykanaliki DN 200 i 160> m3 28,80
1,30*0,20*poz.113<113,91 m> <kolektor DN 400> m3 29,62
1,45*0,20*poz.115<564,91 m> <kolektor DN 500> m3 163,82

RAZEM 222,24
104 D-03.02.01 Układanie mieszanki betonowej ręczne - korek betonowy C20/25. m3

poz.120<30 szt.>*PoleKołaD(0,50)*0,20<wpusty DN 500, wg Załącznik Wpust z
wlotem gónym>

m3 1,18

RAZEM 1,18
105 D-03.02.01 Podłoża betonowe o grubości 10 cm, beton C8/10 m3

poz.120<30 szt.>*0,80*0,80*0,10 <wpusty DN 500, wg Załącznik Wpust z wlo-
tem gónym>

m3 1,92

A  (suma częściowa) ---------------
m3 1,92

(poz.117<15 stud.>+poz.118<1 stud.>)*0,50*(2,1+1,90)*0,10*2,10<Studnie DN
1200, wg Załącznik Typowa studnia rewizyjna+rewizyjna z osadnikiem>

m3 6,72

poz.107<1 kpl.>*0,50*(2,40+2,20)*0,10*2,40<osadnika> m3 0,55
B  (suma częściowa) ---------------

m3 7,27
RAZEM 9,19

106 D-03.02.01 Podłoża betonowe o grubości 10 cm, beton C25/35 m3

poz.117<15 stud.>*1,70*0,10*1,70 <studnie DN 1200, wg Załącznik Typowa
studnia rewizyjna+rewizyjna z osadnikiem>

m3 4,34

poz.107<1 kpl.>*2,0*0,10*2,0<osadnika> m3 0,40
RAZEM 4,74

107 D-03.02.01 Osadnik zawiesiny mineralnej 2500/5,0 kpl.
1 <wg rys. 05 Profil kanalizacji deszczowej> kpl. 1,00

RAZEM 1,00
108 D-03.02.01 Przykanaliki z rur kielichowych z PVC o śr. nom. 160 mm m

2,1+4,5+2,0+4,3+2,6+2,6+4,3+3,8+8,2+4,3+2,6+4,3+2,6+2,6+4,3+2,6+4,4+
1,5+8,8+3,2+2,3+7,1+9,2+1,9+2,7+7,6+7,6 <wg tabela wpustów>

m 114,00

RAZEM 114,00
109 D-03.02.01 Przykanaliki z rur kielichowych z PVC o śr. nom. 200 mm m

5,9+8,1+16,0 <wg tabela wpustów> m 30,00
RAZEM 30,00

110 D-03.02.01 Wybicie otworów w istniejącej studni dla wprowadzenia projektowanego przyka-
nalika DN 160 mm z uszczelnieniem rury po osadzeniu.

szt.

1<studnia ist. K> szt. 1,00
RAZEM 1,00

111 D-03.02.01 Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 160 mm m
poz.108<114 m> <przykanaliki DN 160> m 114,00

RAZEM 114,00
112 D-03.02.01 Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 200 mm m

poz.109<30 m> <przykanaliki DN 200> m 30,00
RAZEM 30,00

113 D-03.02.01 Kanały z rur żelbetowych łączonych na uszczelkę gumową o śr. 400 mm m
113,91<wg załącznika roboty ziemne kanalizacja deszczowa> m 113,91

RAZEM 113,91
114 D-03.02.01 Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 400 mm m

poz.113<113,91 m> <kolektor DN 400> m 113,91
RAZEM 113,91
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115 D-03.02.01 Kanały z rur żelbetowych łączonych na uszczelkę gumową o śr. 500 mm m
564,91<wg załącznika roboty ziemne kanalizacja deszczowa> m 564,91

RAZEM 564,91
116 D-03.02.01 Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 500 mm m

poz.115<564,91 m> <kolektor DN 500> m 564,91
RAZEM 564,91

117 D-03.02.01 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o
głębok. 3m

stud.

15 <wg rys. 05 Profil kanalizacji deszczowej> stud. 15,00
RAZEM 15,00

118 D-03.02.01 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o
głębok. 3m - studnia z osadnikiem

stud.

1 <wg rys. 05 Profil kanalizacji deszczowej> stud. 1,00
RAZEM 1,00

119 D-03.02.01 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie za
każde 0.5 m różnicy głęb.

[0.5 m]
stud.

-38<wg załącznika roboty ziemne kanalizacja deszczowa> [0.5 m]
stud.

-38,00

RAZEM -38,00
120 D-03.02.01 Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu szt.

30 <wg rys. 02 sytuacja> szt. 30,00
RAZEM 30,00

121 D-03.02.01 Dwuwarstwowa powłoka izolacyjna z emulsji lub roztworu asfaltowego (grunto-
wanie) pionowych powierzchni betonowych i murowanych - zewnętrzne ściany
wpustów

m2

ObwódKołaD(0,65)*(5*1,20+1*1,10+9*1,0+1*0,90+6*0,80+4*0,70+1*0,65+2*
0,60+1*0,55)

m2 55,11

RAZEM 55,11
122 D-06.01.02 Umocnienie z kostki kamiennej o wysokości 10 cm na podsypce cementowo-

piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową.
m2

0,50*(0,40+3,0)*1,9-PoleElipsy(1,2;0,66)+2*0,50*1,40*1,50<wg rys.14 Wylot z
kanalizacji do rowu>

m2 4,71

 
RAZEM 4,71

123 D-06.01.02 Krata osłonowa wlotu i wylotu kanalizacji do rowu.  Kratę należy przygotować
przed montażem. Krata wykonana być powinna z prętów stalowych fi 10 pospa-
wanych wg wymiarów określonych w dokumentacji projektowej.

kg

wg załącznika-kolektory wyliczenia przedmiarowe
5,5 kg 5,50

RAZEM 5,50
124 D-06.01.02 Ocynkowanie krat wlotów i wylotów kanalizacji.  Gotową kratę należy poddać

procesowi cynkowania ogniowego zabezpieczającego przed korozją.  Powłoka
cynkowa powstała podczas procesu ocynkowania musi spełniać wymagania
określone w normie PN - EN ISO - 1461 "Powłoki cynkowe nanoszone na stal
metodą zanurzeniową (cynkowanie jednostkowe) - wymagania i badania" [29].

kg

poz.123<5,5 kg> kg 5,50
RAZEM 5,50

125 D-06.01.02 Umocnienie skarp i dna rowu płytami prefabrykowanymi - płyta ażurowa na 10
cm podsypce z piasku.

m2

0,4*3,0<dno> m2 1,20
2*0,8*3,0<skarpy> m2 4,80

RAZEM 6,00
9 INFRASTRUKTURA  KOLIDUJ ĄCA Z INWESTYCJĄ (BRANŻA SANITARNA - PRZEPUSTY)

9.1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
126 D-01.02.04 Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 50 cm. Przepusty pod

zjazdami
m

6,50<PL2>+8,70<PL3>+7,70<PL4>+10,40<PL5>+7<PL6>+6,50<PL10>+4,0<
PL13>+4,20<PL14>

m 55,00

RAZEM 55,00
127 D-01.02.04 Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 30 cm m

6,30<PL11>+7,90<PL12> m 14,20
RAZEM 14,20

128 D-01.02.04 Rozebranie przepustów rurowych - ścianki czołowe m3

2*0,50*(2,50+0,5)*0,8*0,50-PoleKołaD(0,51)*0,50 <ścianki czołowe przepustu
PL2>

m3 1,10

0,50*(2,30+0,5)*0,8*0,50-PoleKołaD(0,62)*0,50 <ścianki czołowe  przepustu
PL3>

m3 0,41

2*0,50*(2,10+0,5)*0,8*0,50-PoleKołaD(0,62)*0,50 <ścianki czołowe  przepustu
PL4>

m3 0,89

2*0,50*(2,10+0,5)*0,8*0,50-PoleKołaD(0,62)*0,50 <ścianki czołowe  przepustu
PL5>

m3 0,89

2*0,50*(1,40+0,5)*0,8*0,50-PoleKołaD(0,62)*0,50 <ścianki czołowe  przepustu
PL6>

m3 0,61
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2*0,50*(2,10+0,5)*0,8*0,50-PoleKołaD(0,62)*0,50 <ścianki czołowe  przepustu
PL11>

m3 0,89

2*0,50*(1,20+0,4)*0,8*0,50-PoleKołaD(0,42)*0,50 <ścianki czołowe przepustu
PL12>

m3 0,57

2*0,50*(2,10+0,5)*0,8*0,50-PoleKołaD(0,62)*0,50 <ścianki czołowe  przepustu
PL13>

m3 0,89

2*0,50*(2,10+0,5)*0,8*0,50-PoleKołaD(0,62)*0,50 <ścianki czołowe  przepustu
PL14>

m3 0,89

RAZEM 7,14
129 D-01.02.04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyłado-

waniu samochodem samowyładowczym na składowisko Wykonawcy i kosztami
składowania

m3

(PoleKołaD(0,62)-PoleKołaD(0,5))*poz.126<55 m> m3 5,80
(PoleKołaD(0,42)-PoleKołaD(0,3))*poz.127<14,2 m> m3 0,96
poz.128<7,14 m3> m3 7,14

RAZEM 13,90
9.2  Roboty ziemne
130 D-03.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w

gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na
składowisko Wykonawcy i kosztami składowania. Wykonanie wykopów mecha-
nicznie  90% robót.

m3

0,50*(1,0+3,35)*1,20*poz.134A<12 m><przepust P1, wg rys. 07 Przepust P1
pod zjazdem>

31,32

0,50*(1,0+3,55)*1,20*poz.134B<12 m><przepust P2, wg rys. 08 Przepust P2
pod zjazdem>

32,76

A  (obliczenia pomocnicze) ========
64,08

 
poz.130A<64,08>*90%*1,2 m3 69,21
 

RAZEM 69,21
131 D-03.01.01 Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi

na składowisko Wykonawcy i kosztami składowania (kat. gruntu I-II). Wykona-
nie wykopów ręcznie 10% robót.

m3

poz.130A<64,08>*10%*1,2 m3 7,69
RAZEM 7,69

9.3 Ułożenie przepustów pod zjazdami
132 D-03.01.01 Podłoże betonowe pod rurociągi, gr. 10 cm

Beton zwykły C8/10 (B-10)
m3

1,0*poz.134A<12 m> *0,10<wg rys. 07 Przepust P1 pod zjazdem> m3 1,20
1,0*poz.134B<12 m>*0,10 <wg rys. 08 Przepust P2 pod zjazdem> m3 1,20

RAZEM 2,40
133 D-03.01.01 Podłoże betonowe pod rurociągi, grubość 15 cm

Beton zwykły C12/15 (B-15)
m3

0,80*0,15*poz.134A<12 m>+2*0,02<m2>*poz.134A<12 m><wg rys. 07 Prze-
pust P1 pod zjazdem>

m3 1,92

0,80*0,15*poz.134B<12 m>+2*0,02<m2>*poz.134B<12 m> <wg rys. 08 Prze-
pust P2 pod zjazdem>

m3 1,92

RAZEM 3,84
134 D-03.01.01 Kanały z rur betonowych "WIPRO" łączonych na uszczelkę gumową o śr. 600

mm
m

12,0 <wg rys. 07 Przepust P1 pod zjazdem> m 12,00
A  (suma częściowa) ---------------

m 12,00
12,0 <wg rys. 08 Przepust P2 pod zjazdem> m 12,00
B  (suma częściowa) ---------------

m 12,00
RAZEM 24,00

135 D-03.01.01 Izolacja zewn.powierzchni rur betonowych i żelbetowych o śr. 600 mm lepikiem
asfaltowym stosowanym na zimno - dwie warstwy

m

poz.134<24 m> m 24,00
RAZEM 24,00

136 D-03.01.01 Izolacja zewn.powierzchni rur betonowych i żelbetowych o śr. 600 mm powłoka
izolacyjna z impregnatu bitumicznego - pierwsza warstwa

m

poz.134<24 m> m 24,00
RAZEM 24,00

137 D-03.01.01 Zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami (gru-
bość warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat. gruntu I-II 90% mechanicznie

m3

poz.139<47,24 m3>*90% m3 42,52
RAZEM 42,52

138 D-03.01.01 Ręczne zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i
głębokości do 3.0 m w gruncie kat. I-III - wraz z zagęszczeniem 10% ręcznie

m3

poz.139<47,24 m3>*10% m3 4,72
RAZEM 4,72

139 D-03.01.01 Materiał do zasypek przepustów - piasek m3
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poz.130A<64,08><wykop> m3 64,08
-poz.132<2,4 m3>-poz.133<3,84 m3><podkład z betonu> m3 -6,24
-PoleKołaD(0,75)*poz.134<24 m><kubatura rury> m3 -10,60

RAZEM 47,24
9.4 Umocnienie dna i skarp rowów.
140 D-06.01.02 Umocnienie z kostki kamiennej o wysokości 8/11 cm na zaprawie cementowej z

wypełnieniem spoin zaprawą cementową.
m2

[0,50*PoleKołaD(3,3)-PoleElipsy(0,75;1,05)]*2 <wg rys. 07 Przepust P1 pod
zjazdem>

m2 7,31

[0,50*PoleKołaD(3,4)-PoleElipsy(0,75;1,05)]*2<wg rys.08 Przepust P2 pod zjaz-
dem>

m2 7,84

RAZEM 15,15
141 D-06.01.02 Umocnienie skarp i dna rowu płytami prefabrykowanymi - płyta ażurowa na 10

cm podsypce z piasku.Wg rys. 07 Przepust P1 pod zjazdem i 08 Przepust P2
pod zjazdem.

m2

2*[2*0,4*3,0]<dno> m2 4,80
2*[4*0,8*3,0]<skarpy> m2 19,20

RAZEM 24,00
10 INFRASTRUKTURA  KOLIDUJ ĄCA Z INWESTYCJĄ (BRANŻA SANITARNA - ROWY)

142 D-06.04.01 Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 20 cm m
350,0+250,0+16,0 m 616,00

RAZEM 616,00
143 D-03.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w

gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na
składowisko Wykonawcy i kosztami składowania

m3

616,0*0,4 m3 246,40
RAZEM 246,40

144 D-03.03.01 Sączki podłużne fi 113 mm kat.gruntu III o głębokości ułożenia 100 cm m
57,0+67,0 <wg rys. 02 sytuacja> m 124,00

RAZEM 124,00
145 D-03.03.01 Ułożenie geowłókniny separacyjnej z włókien ciągłych z polipropylenu  PP o

średniej masie powierzchniowej min. 200 g/m2
m2

2,80*poz.144<124 m><dł.drenów> m2 347,20
RAZEM 347,20

146 D-06.01.02 Umocnienie dna rowu płytami prefabrykowanymi - płyta ażurowa na 10 cm pod-
sypce z piasku.

m2

0,4*poz.144<124 m><umocnienie dna rowu w km 17+380 - 17+446, wg rys. 02
sytuacja>

m2 49,60

RAZEM 49,60
147 D-06.01.02 Umocnienie z kostki kamiennej o wysokości 10 cm na podsypce cementowo-

piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową.
m2

4,20*0,30*0,10<wg rys.05 Przekroje typowe> m2 0,13
RAZEM 0,13

148 D-06.01.02 Podkład z betonu C12/15 m3

poz.147<0,13 m2> m3 0,13
RAZEM 0,13

11 INFRASTRUKTURA  KOLIDUJ ĄCA Z INWESTYCJĄ (BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - O ŚWIETLENIE)
149 D-01.03.02 Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedyn-

czy E12/12
słup

1 słup 1,00
RAZEM 1,00

150 D-01.03.02 Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg wysokość 6m szt.
7 szt. 7,00

RAZEM 7,00
151 D-01.03.02 Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 15 kg na słupie W1R1/0 szt.

7 szt. 7,00
RAZEM 7,00

152 D-01.03.02 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie - oprawy LED -55W szt.
6 szt. 6,00

RAZEM 6,00
153 D-01.03.02 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie - oprawy LED -90W szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

154 D-01.03.02 Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 1.0 m i szer. dna do 0.4 m w
gruncie kat. IV

m

236 m 236,00
RAZEM 236,00

155 D-01.03.02 Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.
4 m

m

472 m 472,00
RAZEM 472,00

156 D-01.03.02 Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na napięcie zna-
mionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych

m

284 m 284,00

- 14 -

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 3412



WIERZBIE IV kw 2017 v2.ath PRZEDMIAR

Lp. Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

RAZEM 284,00
157 D-01.03.02 Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2 m

236 m 236,00
RAZEM 236,00

158 D-01.03.02 Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 160 m
41 m 41,00

RAZEM 41,00
159 D-01.03.02 Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 1.0 m i szer. dna do 0.4

m w gruncie kat. IV
m

236 m 236,00
RAZEM 236,00

160 D-01.03.02 Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłono-
we i wysięgniki przy wysokości latarń do 10 m

kpl.
przew.

7 kpl.
przew.

7,00

RAZEM 7,00
161 D-01.03.02 Tablica bezpiecznikowa wnękowa szt.

7 szt. 7,00
RAZEM 7,00

162 D-01.03.02 Uziomy szpilkowe kpl. pojedyncze o dł. pręta  do 10 m kpl.
4 kpl. 4,00

RAZEM 4,00
163 D-01.03.02 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

1 pomiar 1,00
RAZEM 1,00

164 D-01.03.02 Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy komplet 5 pomiarów dokonywanych
na stanowisku

kpl.
pom.

7 kpl.
pom.

7,00

RAZEM 7,00
165 D-01.03.02 Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt.

4 szt. 4,00
RAZEM 4,00

166 D-01.03.02 Przewieszenie  przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub
podobnycho przekroju do 4x35+2x35 mm2 (odcinek linii do 300 m)

km

0,052 km 0,05
RAZEM 0,05

167 D-01.03.02 Przewieszenie  przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub
podobnycho przekroju do 4x70+2x35 mm2 (odcinek linii do 300 m)

km

0,052 km 0,05
RAZEM 0,05

168 D-01.03.02 Przewieszenie  przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub
podobnycho przekroju do 4x25 mm2 (odcinek linii do 300 m)

km

0,052 km 0,05
RAZEM 0,05

169 D-01.03.02 Demontaż słupów szt
1 szt 1,00

RAZEM 1,00
12 INFRASTRUKTURA  KOLIDUJ ĄCA Z INWESTYCJĄ (BRANŻA SANITARNA - WODOCI ĄG)

12.1 D - 01.03.05 Roboty przygotowawcze i demonta żowe
170 D-01.03.06 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie

równinnym
km

(4*3,5)/1000 <rys.4 Szczegół kolizji> km 0,01
RAZEM 0,01

171 D-01.03.06 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w
gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na
składowisko Wykonawcy i kosztami składowania. 90% robót mechanicznie.

m3

4*[0,50*(1,0+3,0)*0,75*1,0+3,50*0,3*1,0]*1,2*90%<wg rys. 2 i 3 Sytuacja. Plan-
sza zagospodarowania 1 i 2 oraz <rys.4 Szczegół kolizji>>

m3 11,02

RAZEM 11,02
172 D-01.03.06 Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi

na składowisko Wykonawcy i kosztami składowania (kat. gruntu I-II). Wykona-
nie wykopów ręcznie 10% robót.

m3

4*[0,50*(1,0+3,0)*0,75*1,0+3,50*0,3*1,0]*1,2*10%<wg rys. 2 i 3 Sytuacja. Plan-
sza zagospodarowania 1 i 2 oraz <rys.4 Szczegół kolizji>>

m3 1,22

RAZEM 1,22
173 D-01.03.06 Demontaż przewodów wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. 110 mm m

4*3,50<rys.4 Szczegół kolizji> m 14,00
RAZEM 14,00

174 D-01.03.06 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyłado-
waniu samochodem samowyładowczym na składowisko Wykonawcy i kosztami
składowania

m3

[PoleKołaD(0,11)-PoleKołaD(0,1)]*poz.173<14 m> m3 0,02
RAZEM 0,02
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12.2 D - 01.03.05 Roboty monta żowe oraz roboty ziemne ( zasypka wykopów ) wykonywa ne w 90% mechaniczne i
10% ręcznie, oznaczenie wodoci ągu uło żonego w ziemi ta śmą z tworzywa sztucznego z drutem sygnaliza-
cyjnym /szer.20cm./

175 D-01.03.06 Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztuczne-
go z drutem sygnalizacyjnym szer. 20 cm

m

4*3,6<rys.4 Szczegół kolizji> m 14,40
RAZEM 14,40

176 D-01.03.06 Zasypanie wykopów mechaniczne wraz z zagęszczeniem mechanicznym spy-
charkami (grubość warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat. gruntu I-II

m3

poz.178<10,09 m3>*90%<rys.4 Szczegół kolizji> m3 9,08
RAZEM 9,08

177 D-01.03.06 Ręczne zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i
głębokości do 3.0 m w gruncie kat. I-III

m3

poz.178<10,09 m3>*10%<rys.4 Szczegół kolizji> m3 1,01
RAZEM 1,01

178 D-01.03.06 Materiał do zasypek - piasek m3

4*[0,50*(1,0+3,0)*0,75*1,0+3,50*0,3*1,0-PoleKołaD(0,10)*3,6]<rys.4 Szczegół
kolizji>

m3 10,09

RAZEM 10,09
179 D-01.03.06 Podsypka z piasku gr. 20cm w gotowym suchym wykopie wykonywana z goto-

wego kruszywa
m3

4*[0,50*(1,0+0,80)*0,2*1,0]<rys.4 Szczegół kolizji> m3 0,72
RAZEM 0,72

180 D-01.03.06 Sieci wodociągowe - rurociągi ciśnieniowe z rur PVC łączone na wcisk o śr. ze-
wnętrznej 110 mm

m

4*3*0,8<rys.4 Szczegół kolizji> m 9,60
RAZEM 9,60

181 D-01.03.06 Sieci wodociągowe - kształtki PVC ciśnieniowe, łuk 45 stp. o śr. zewn. 110 mm szt.
4*4 <rys.4 Szczegół kolizji> szt. 16,00

RAZEM 16,00
182 D-01.03.06 Sieci wodociągowe - kształtki PVC ciśnieniowe, złączka o śr. zewn. 110 mm szt.

4*2 <rys.4 Szczegół kolizji> szt. 8,00
RAZEM 8,00

183 D-01.03.06 Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z polietylenu, próba zasadni-
cza

próba

1 próba 1,00
RAZEM 1,00

184 D-01.03.06 Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej o średnicy do 160 mm odc.
200 m

poz.180<9,6 m>/200 odc.
200 m

0,05

RAZEM 0,05
185 D-01.03.06 Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o średnicy do 160mm odc.

200 m
poz.180<9,6 m>/200 odc.

200 m
0,05

RAZEM 0,05
186 D-01.03.06 Koszt nadzorów prowadzonych przez właściciela sieci wodociągowej kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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