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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 457 w miejscu mostu przeznaczonego do roz-
biórki w km 15+293 w m. Stare Kolnie wraz z dojazdami. 
2. PROJEKTOWANY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Projektowany obiekt będzie drogowym mostem jednoprzęsłowym o schemacie ramy zamkniętej, wykonanej z żelbetowych prefabryka-
tów o rozpiętości w świetle 4,0 m, posadowionej bezpośrednio. Obiekt będzie posiadał 2 pasy ruchu o szerokości 3,00 m każdy i obus-
tronne pobocza o szerokości 1,00 m i 2,00 m. Na zewnątrz obiektu będą usytuowane bariery. Na górnej płycie mostu zostanie wykonany
nasyp drogowy z konstrukcją drogi o łącznej grubości ok 0,9 m. Nasyp w rejonie podpór zostanie ograniczony przez skrzydełka równo-
ległe do osi rowu. Teren pod mostem oraz w sąsiedztwie zostanie nieznacznie skorygowany poprzez uporządkowanie z nawiązaniem do
istniejącego otoczenia. Rów melioracyjny pod mostem, na długości 5,0m przed mostem oraz za mostem do końca rowu zostanie umoc-
niony. Kąt skrzyżowania mostu z drogą wynosi 80o. 
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Stare Kolnie_DW 457 całość v4.ath PRZEDMIAR

Lp. Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

Prace budowlano-monta żowe(bran ża drogowa) 
1 A.CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1 Wymagania ogólne
1 DM.00.00.

00
Koszty związane z występowaniem niewybuchów w pasie drogowym ryczałt

1 ryczałt 1,00
RAZEM 1,00

2 DM.00.00.
00

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

ryczałt

1 ryczałt 1,00
RAZEM 1,00

3 DM.00.00.
00

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

4 DM.00.00.
00

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

ryczałt

1 ryczałt 1,00
RAZEM 1,00

5 DM.00.00.
00

Koszty związane z zabezpieczeniem zbiorników wodnych oraz cieków otwar-
tych

ryczałt

1 ryczałt 1,00
RAZEM 1,00

6 DM.00.00.
00

Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza z naniesieniem na zasoby mapowe kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

7 DM.00.00.
00

Opracowanie i zatwierdzenie tymczasowej organizacji ruchu na czas wykony-
wania robót

ryczałt

1 ryczałt 1,00
RAZEM 1,00

8 DM.00.00.
00

Wybudowanie, utrzymanie i likwidacja objazdów/przejazdów i organizacji ruchu
zgodnie z PT

ryczałt

1 ryczałt 1,00
RAZEM 1,00

2 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ
2.1 Roboty pomiarowe

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

km

0,07 km 0,07
RAZEM 0,07

2.2 Wyci ęcie  drzew
10 D-01.02.01 Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. do 15 cm) szt.

4,0 szt. 4,00
RAZEM 4,00

11 D-01.02.01 Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 26-35 cm) szt.
4,0 szt. 4,00

RAZEM 4,00
12 D-01.02.01 Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 46-55 cm) szt.

3,0 szt. 3,00
RAZEM 3,00

13 D-01.02.01 Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 56-65 cm) szt.
4,0 szt. 4,00

RAZEM 4,00
14 D-01.02.01 Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 66-75 cm) szt.

2,0 szt. 2,00
RAZEM 2,00

15 D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie pni (śr. 10-15 cm) szt.
4,0 szt. 4,00

RAZEM 4,00
16 D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie pni (śr. 26-35 cm) szt.

4,0 szt. 4,00
RAZEM 4,00

17 D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie pni (śr. 46-55 cm) szt.
3,0 szt. 3,00

RAZEM 3,00
18 D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie pni (śr. 56-65 cm) szt.

4,0 szt. 4,00
RAZEM 4,00

19 D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie pni (śr. 66-75 cm) szt.
2,0 szt. 2,00

RAZEM 2,00
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Lp. Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

20 D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie gęstych krzaków i podszycia ha
0,01 ha 0,01

RAZEM 0,01
21 D-01.02.01 Wywożenie karpiny na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami składowania mp

poz.10*0,05 mp 0,20
poz.11*0,17 mp 0,68
poz.12*0,45 mp 1,35
poz.13*0,65 mp 2,60
poz.14*0,88 mp 1,76

RAZEM 6,59
22 D-01.02.01 Wywożenie gałęzi na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami składowania mp

poz.10*0,06 mp 0,24
poz.11*0,42 mp 1,68
poz.12*1,35 mp 4,05
poz.13*1,93 mp 7,72
poz.14*2,62 mp 5,24

RAZEM 18,93
23 D-01.02.01 Wywożenie dłużyc na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami składowania m3

poz.10*0,07 m3 0,28
poz.11*0,24 m3 0,96
poz.12*0,42 m3 1,26
poz.13*0,58 m3 2,32
poz.14*0,77 m3 1,54

RAZEM 6,36
2.3 Usuni ęcie humusu
24 D-01.02.02 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 20 cm za pomocą

spycharek
m2

710,35 m2 710,35
RAZEM 710,35

25 D-01.02.02 Roboty ziemne w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem
urobku samochodami samowyładowczymi na składowisko Wykonawcy wraz z
kosztami składowania

m3

poz.24*0,20 m3 142,07
RAZEM 142,07

2.4 Roboty rozbiórkowe
26 D-01.02.03 Estakady stalowe dla rurociągów - drobne konstrukcje wieszakowe  - budowa i

demontaż
t

50,0*0,1 t 5,00
RAZEM 5,00

27 D-01.02.03 Wykonanie i rozebranie belek głównych rusztowania drewnianego m3

10,0*0,15*0,15*15 m3 3,38
RAZEM 3,38

28 D-01.02.03 Wykonanie i rozebranie pomostu rusztowania drewnianego m3

10,0*17,0*0,05 m3 8,50
RAZEM 8,50

29 D-01.02.03 Rozbiórka pokrycia z papy na powierzchniach betonowych - 2 warstwy m2

155,00*2 m2 310,00
RAZEM 310,00

30 D-01.02.03 Rozebranie barier drogowych żelbetowych zwykłych m
3,79+3,87+3,81+3,77 m 15,24

RAZEM 15,24
31 D-01.02.03 Mechaniczne rozebranie konstrukcji mostowych żelbetowych m3

4,3*14,13+11,5*2*7,37+5*1*1*4+4*4/2*1*4+28,8+35,15 m3 346,22
RAZEM 346,22

32 D-01.02.03 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym na składowisko Wykonawcy wraz z
kosztami składowania

m3

346,22*1,5+15,24*0,3 m3 523,90
RAZEM 523,90

33 D-01.02.03 Demontaż poręczy mostowych t
33,72*0,05 t 1,69

RAZEM 1,69
34 D-01.02.03 Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcz-

nym na bazę ZDW
t

poz.33 t 1,69
RAZEM 1,69

35 D-05.03.11 Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm m
11,05 m 11,05

RAZEM 11,05
36 D-05.03.11 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 25 cm m2

398,33 m2 398,33
RAZEM 398,33

37 D-01.02.04 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 25 cm m2

poz.36*1,1 m2 438,16
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RAZEM 438,16
38 D-05.03.11;

D-01.02.04;
D-01.02.04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym na składowisko Wykonawcy wraz z
kosztami składowania

m3

poz.36*0,25 m3 99,58
poz.37*0,25 m3 109,54

RAZEM 209,12
2.5 Roboty ziemne
39 D-02.01.01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.IV

z transp.urobku samochod.samowyładowczymi  na składowisko Wykonawcy
wraz z kosztami składowania

m3

153,80 m3 153,80
RAZEM 153,80

40 D-02.03.01 Formowanie i zagęszczanie nasypów piaszczystych o wys. do 3.0 m - GRUNT
Z DOWOZU

m3

139,90 m3 139,90
RAZEM 139,90

41 D.02.03.01c Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o
szer. 5,0 m_analogia geosiatka poliestrowa fdmin=80 kN/m w "materacu przej-
ściowym" nad obiektem.

m2

255,00 m2 255,00
RAZEM 255,00

3 ROBOTY DROGOWE
3.1 Warstwa ods ączająca
42 D-04.02.01 Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykona-

nie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm_
analogia warstwa mrozoochronna z gruntu niewysadzinowego o CBR >35% -
0,20m

m2

536,95 m2 536,95
RAZEM 536,95

3.2 Podbudowy z kruszywa i gruntu stabilizowanego cemen tem
43 D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu

20 cm_analogia podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego
mechanicznie o frakcji 0-31,5mm (zjazd do lasu) - 0,20m

m2

28,23 m2 28,23
RAZEM 28,23

44 D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu
20 cm_analogia dolna warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiąza-
nej kruszywem łamanym C 90/3 - 0,20m droga

m2

471,31 m2 471,31
RAZEM 471,31

45 D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu
50 cm

m2

10,0*11,0 m2 110,00
RAZEM 110,00

46 D.04.05.01 Stabilizacja podłoża cementem przy użyciu zespołu do stabilizacji - pospółka do
Rm=5 MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm_analogia piasek średni
stabilizowany cementem pod obiektem

m2

47,84/0,5 m2 95,68
RAZEM 95,68

47 D.04.05.01 Stabilizacja podłoża cementem przy użyciu zespołu do stabilizacji - pospółka do
Rm=5 MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm__analogia piasek średni
stabilizowany cementem pod obiektem łącznie 50 cm

m2

47,84/0,5 m2 95,68
RAZEM 95,68

48 D.04.05.01 Stabilizacja podłoża cementem przy użyciu zespołu do stabilizacji - grunt rodzi-
my do Rm=1,5 MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm_analogia warst-
wa ulepszonego podłoża z gruntu rodzimego stabilizowanego spoiwem drogo-
wym o klasie wytrzymałości C 0,4/0,5 - gr. 0,25m

m2

580,35 m2 580,35
RAZEM 580,35

49 D.04.05.01 Stabilizacja podłoża cementem przy użyciu zespołu do stabilizacji - pospółka do
Rm=5 MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm_analogia podbudowa po-
mocnicza z mieszanki związanej cementem o klasie wytrzymałości C 5/6 -
0,15m

m2

502,02 m2 502,02
RAZEM 502,02

50 D.04.05.01 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami do-
czepnymi - grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm_analogia warstwa
wzmacniająca podłoże z kruszywa  
stabilizowanego cementem o wytrzymałości 2,5MPa (zjazd do lasu) - 0,15m

m2

28,23 m2 28,23
RAZEM 28,23

51 D-04.03.01A Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej m2
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poz.53 m2 439,25
RAZEM 439,25

52 D-04.03.01A Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2

poz.51 m2 439,25
RAZEM 439,25

53 D-04.07.01A Podbudowa z AC22P - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm m2

439,25 m2 439,25
RAZEM 439,25

3.3 Nawierzchnie
54 D-05.02.01 Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po

zagęszczeniu 20 cm
m2

70,0*1,0*2 m2 140,00
RAZEM 140,00

55 D-04.03.01A Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2

poz.57+poz.58 m2 840,91
RAZEM 840,91

56 D-04.03.01A Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2

poz.55 m2 840,91
RAZEM 840,91

57 D-05.03.05b Nawierzchnia z AC16W- warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu
8 cm

m2

428,11 m2 428,11
RAZEM 428,11

58 D-05.03.13a Nawierzchnia z SMA 11S  - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po
zagęszcz. 4 cm

m2

412,8 m2 412,80
RAZEM 412,80

59 D-05.03.23a Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na kruszywie łama-
nym 0/4mm - kostka kolorowa _zjazd do lasu

m2

28,23 m2 28,23
RAZEM 28,23

60 D-05.03.26a Regeneracja nawierzchni bitumicznych przy użyciu geowłóknin -utrwalanie po-
wierzchniowe nawierzchni; geowłóknina o szer. 3,2 m_analogia geosiatka po-
liestrowa na połączeniach nawierzchni min 50/50 kN/m (szer. 2,0m)

m2

22,10 m2 22,10
RAZEM 22,10

3.4 Oznakowanie poziome
61 D-07.01.01  Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - za pomocą mas chemout-

wardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie
m2

8,72 m2 8,72
70,0*0,24*2 m2 33,60

RAZEM 42,32
3.5 Oznakowanie pionowe
62 D-07.02.01 Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm szt.

1,0 szt. 1,00
RAZEM 1,00

63 D-07.02.01 Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-
formacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2  - folia II generacji

szt.

1,0 szt. 1,00
RAZEM 1,00

3.6 Bariery
64 D-07.05.01 Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 39.0 kg/m_analogia montaż

bariery energochłonnej stalowej typu  H1W4
m

przy obiekcie mostowym 
120,00 m 120,00

RAZEM 120,00
3.7 Kraw ężniki
65 D-08.01.01A Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem ław be-

tonowych na podsypce cementowo-piaskowej - ława z betonu C16/20_analogia
-krawężnik 22x15 (wyniesiony na 4 cm) na ławie betonowej i podsypce  cemen-
towo-piaskowej (zjazd do lasu)

m

17,00 m 17,00
RAZEM 17,00

3.8 Roboty wyko ńczeniowe
66 D-09.01.01 Plantowanie skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w gr.kat.I-III m2

334,8+102,0 m2 436,80
RAZEM 436,80

67 D-09.01.01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 10 cm m2

poz.66 m2 436,80
RAZEM 436,80

4 ROBOTY DROGOWE - dodatkowy odcinek drogi
4.1 Roboty pomiarowe
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68 D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
równinnym

km

0,250 km 0,25
RAZEM 0,25

4.2 Roboty rozbiórkowe
69 D-05.03.11 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 25 cm m2

250,0*6,0 m2 1500,00
RAZEM 1500,00

70 D-01.02.04 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 25 cm m2

poz.69*1,1 m2 1650,00
RAZEM 1650,00

71 D-05.03.11;
D-01.02.04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym na składowisko Wykonawcy wraz z
kosztami składowania

m3

poz.69*0,2 m3 300,00
poz.70*0,25 m3 412,50

RAZEM 712,50
4.3 Warstwa ods ączająca
72 D-04.02.01 Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykona-

nie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm_
analogia warstwa mrozoochronna z gruntu niewysadzinowego o CBR >35% -
0,20m

m2

250,0*6,8 m2 1700,00
RAZEM 1700,00

4.4 Podbudowy z kruszywa i gruntu stabilizowanego cemen tem
73 D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu

20 cm_analogia dolna warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiąza-
nej kruszywem łamanym C 90/3 - 0,20m droga

m2

250,0*6,3 m2 1575,00
RAZEM 1575,00

74 D.04.05.01 Stabilizacja podłoża cementem przy użyciu zespołu do stabilizacji - grunt rodzi-
my do Rm=1,5 MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm_analogia warst-
wa ulepszonego podłoża z gruntu rodzimego stabilizowanego spoiwem drogo-
wym o klasie wytrzymałości C 0,4/0,5 - gr. 0,25m

m2

250,0*6,5 m2 1625,00
RAZEM 1625,00

75 D-04.03.01A Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej m2

poz.77 m2 1500,00
RAZEM 1500,00

76 D-04.03.01A Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2

poz.77 m2 1500,00
RAZEM 1500,00

77 D-04.07.01A Podbudowa z AC22P - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm m2

250,0*6,0 m2 1500,00
RAZEM 1500,00

4.5 Nawierzchnie
78 D-05.02.01 Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po

zagęszczeniu 20 cm
m2

250,0*1,0*2 m2 500,00
RAZEM 500,00

79 D-04.03.01A Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2

250,0*6,0*2 m2 3000,00
RAZEM 3000,00

80 D-04.03.01A Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2

250,0*6,0*2 m2 3000,00
RAZEM 3000,00

81 D-05.03.05b Nawierzchnia z AC16W- warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu
8 cm

m2

250,0*6,0 m2 1500,00
RAZEM 1500,00

82 D-05.03.13a Nawierzchnia z SMA 11S  - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po
zagęszcz. 4 cm

m2

250,0*6,0 m2 1500,00
RAZEM 1500,00

4.6 Oznakowanie poziome
83 D-07.01.01  Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - za pomocą mas chemout-

wardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie
m2

250,0*0,24*2 m2 120,00
RAZEM 120,00

5 Prace budowlano-monta żowe(bran ża mostowa) (prace dotycz ące budowy obiektów mostowych)
5.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
84 D-01.01.02 Wytyczenie obiektu mostowego szt

1 szt 1,00
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RAZEM 1,00
5.2 ROBOTY ZIEMNE
85 M.11.01.02.

A 
Roboty ziemne w gruntach nieskalistych z odwiezieniem na składowisko Wyko-
nawcy wraz z kosztami składowania - wymiana gruntu na piasek średni pod
obiektem

m3

758,04 m3 758,04
RAZEM 758,04

86 M.11.01.02.
A 

Wykopy koryt rzek, kanałów i rowów wykonywane koparkami z transportem
urobku na odl. do 1,0 km; obj. wykopu do 1,5 m3/m cieku, grunt kat. IV koparka
0,40 m3_analogia reprofilacja rowu

m3

29,11 m3 29,11
RAZEM 29,11

87 M.11.01.04 Nasypy wraz z zagęszczeniem - grunt z dowozu m3

zasypanie za przyczółkami
1274,04 m3 1274,04

RAZEM 1274,04
5.3 ŚCIANKI SZCZELNE  
88 M.11.07.01 Wbijanie ścianek szczelnych stalowych z grodzic G-62 wibromłotem HVB; głę-

bokość wbicia do 6 m, grunt kat. IV Ponad 50 do 75 m na jednym placu budowy
m

24,0*2+11,0*2 m 70,00
RAZEM 70,00

89 M.11.07.01 Wyciąganie ścianek szczelnych stalowych z grodzic G-62 wibromłotem HVB;
głębokość wbicia do 6 m, grunt kat. IV Ponad 50 do 75 m na jednym placu bu-
dowy

m

poz.88 m 70,00
RAZEM 70,00

5.4 ZBROJENIE 
90 M.12.01.00 Montaż zbrojenia prętami o śr. 10-14 mm płyt ustrojów niosących pełnych bez

wsporników_analogia montaz zbrojenia zespalającego sprefabrykowanego w
Wytwórni

t

1,49 t 1,49
RAZEM 1,49

91 M.12.01.00 Montaż zbrojenia - ściany i skrzydełka - pręty o śr. 16-20 mm_analogia montaz
zbrojenia wylotów sprefabrykowanego w Wytwórni

t

1,49 t 1,49
RAZEM 1,49

5.5 BETON 
92 M.13.01.00. Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie_wyloty_C25/30  w tym de-

skowanie płytami ze sklejki bakelizowanej_wyloty
m3

14,0 m3 14,00
RAZEM 14,00

93 M.13.01.00 Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie płyt ustrojów niosących_płyta
zespalająca C25/30, w tym deskowanie płytami inwentaryzowanymi i sklejką
płyty zespalającej

m3

wg rys. M9
12,00 m3 12,00

RAZEM 12,00
94 M.13.04.01 Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych skrzynkowych o

przekroju dwudzielnym o wymiarach 4.5 x 2.0 m_analogia montaż prefabryka-
tów obiektu

m

15,0 m 15,00
RAZEM 15,00

5.6 IZOLACJA BITUMICZNA  
95 M.15.01.02 Izolacja powierzchni stykających się z gruntem preparatem bitumicznym wraz z

przygotowaniem podłoża (np. Abizol R+2xP)_dwukrotnie
m2

213,46*2,0 m2 426,92
RAZEM 426,92

5.7 IZOLACJA Z PAP TERMOZGRZEWALNYCH
96 M.15.02.03 Wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej gr. min. 1,0 cm  z przygotowaniem

podłoża
m2

78,0*2,0 m2 156,00
RAZEM 156,00

5.8 ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE POWIERZCHNI BETONOWYCH
97 M.20.01.08  Powłoki malarskie ze zwiększoną  zdolnością pokrywania zarysowań (np. po-

włoką akrylową) wraz z przygotowaniem podłoża_dwukrotnie
m2

98,60*2,0 m2 197,20
RAZEM 197,20

5.9 ELEMENTY ODWODNIENIA, REPROFILACJA ROWU 
98 M.20.01.11 Umocnienie płytami prefabrykowanymi - ażury na podsypce cem.-piaskowej m2

80,0 m2 80,00
RAZEM 80,00

99 M.20.01.20 Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z brzegu_grubość warstwy
30 cm

m3

21,96 m3 21,96
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RAZEM 21,96
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