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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej - ul. Opolska w m. Pokój.
 
2. Zakres opracowania
Zakresem opracowania objęto drogę wojewódzką nr 454 w m. Pokój w km lokalnym   0-012,95÷1+085,18 (km państwowy 28+549,25÷
29+647,38).
 
3. Cel opracowania
Celem opracowania jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 
4. Stan istniejący i przewidywane zmiany w zagospodarowaniu terenu
Miejscowość Pokój położona jest w południowej części województwa opolskiego na trasie pomiędzy Opolem a Namysłowem.
Droga wojewódzka nr 454 - ul. Opolska stanowi wlot do m. Pokój od strony Opola.
Na przedmiotowym odcinku nie posiada żadnych załamań w planie.
Teren przyległy po stronie lewej stanowią tereny leśne Stobrawskiego Parku Krajobrazowego, a po stronie prawej zabudowa domów jed-
norodzinnych.
W roku 2011 na przedmiotowym odcinku wykonana została kanalizacja deszczowa, oświetlenie uliczne oraz wycięto większość drzew
rosnących po obu stronach jezdni.
 
Parametry drogi:
  jezdnia szerokości 6,00m o nawierzchni bitumicznej - stan zły
  obustronne pobocza gruntowe szerokości 1,50÷2,00m
  obustronne rowy. 
 
4.1 Istniejące uzbrojenie
W pasie drogi i jego sąsiedztwie znajduje się następujące uzbrojenie:
- kable telekomunikacyjne
- kable energetyczne
- napowietrzna linia energetyczna
- napowietrzna linia telefoniczna
- oświetlenie uliczne
- sieć wodociągowa
- kanalizacja deszczowa
- przepust drogowy w km 0+530,17.
 
4.2 Przewidywane zmiany
W projekcie przewidziano:
- budowę nowej konstrukcji jezdni
- budowę ścieżki pieszo-rowerowej po stronie lewej
- budowę chodnika po stronie prawej
- budowę ścieku przykrawężnikowego
- budowę zjazdów na posesję
- budowę przepustów pod zjazdami
- przebudowę oświetlenia ulicznego
- budowę kanalizacji deszczowej
- przebudowę istniejących kabli energetycznych
- budowę muru oporowego z balustradą U-11a
- budowę drenu francuskiego w km 1+014,00 ÷ 1+080,00
- odmulenie istniejących rowów
- budowę wpustów ulicznych na zjazdach
- regulację wysokościową istniejących studni rewizyjnych, telekomunikacyjnych i wpustów ulicznych
- wycinkę kolidujących drzew.
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Pokój III kw 2017 V7.ath PRZEDMIAR

Lp. Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 Prace budowlano-monta żowe(bran ża drogowa)
1.1 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ

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

7 D-M.00.00.
02

Słupki graniczne pasa drogowego szt.

25 szt. 25,00
RAZEM 25,00

1.1.
1.2

INFORMACJA I PROMOCJA

8 D-M 00.00.
03  

Tablice informacyjne 2 szt ryczałt

1 ryczałt 1,00
RAZEM 1,00

9 D-M 00.00.
03  

Tablice pamiątkowe 2 szt ryczałt

1 ryczałt 1,00
RAZEM 1,00

1.1.
2

Roboty pomiarowe

10 D-01.01.01;
D-01.01.02

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

km

1,1 km 1,10
RAZEM 1,10

1.1.
3

Usuni ęcie drzew i krzaków. Zabezpieczenie drzew

11 D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie zagajników i krzewów ha
300/10000 ha 0,030

RAZEM 0,030
12 D-01.02.01 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 10-15 cm szt.

113 szt. 113,00
RAZEM 113,00

13 D-01.02.01 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 16-25 cm szt.
10 szt. 10,00

RAZEM 10,00
14 D-01.02.01 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 26-35 cm szt.

11 szt. 11,00
RAZEM 11,00

15 D-01.02.01 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 36-45 cm szt.
12 szt. 12,00

RAZEM 12,00
16 D-01.02.01 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 56-65 cm szt.

11 szt. 11,00
RAZEM 11,00

17 D-01.02.01 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 66-85 cm szt.
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Lp. Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

18 D-01.02.01 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 86-100 cm szt.
1 szt. 1,00

RAZEM 1,00
19 D-01.02.01 Transport  karpiny na składowisko Wykonawcy wraz kosztami składowania mp

113*0,05 mp 5,65
10*0,07 mp 0,70
11*0,17 mp 1,87
12*0,28 mp 3,36
11*0,65 mp 7,15
1*0,88 mp 0,88
1*0,88*1,5 mp 1,32

RAZEM 20,93
20 D-01.02.01 Transport gałęzi na składowisko Wykonawcy wraz kosztami składowania mp

113*0,06 mp 6,78
10*0,17 mp 1,70
11*0,42 mp 4,62
12*0,77 mp 9,24
11*1,95 mp 21,45
1*2,62 mp 2,62
1*2,62*1,5 mp 3,93
0,03*429,0 mp 12,87

RAZEM 63,21
21 D-01.02.01 Transport  dłużyc na składowisko Wykonawcy wraz kosztami składowania m3

113*0,07 m3 7,91
10*0,20 m3 2,00
11*0,24 m3 2,64
12*0,30 m3 3,60
11*0,58 m3 6,38
1*0,77 m3 0,77
1*0,77*1,5 m3 1,16

RAZEM 24,46
22 D-01.02.01a Zabezpieczenie drzew o średnicy do 30 cm na okres wykonywania robót ziem-

nych
szt.

9 szt. 9,00
RAZEM 9,00

23 D-01.02.01a Zabezpieczenie drzew o średnicy ponad 30 cm na okres wykonywania robót
ziemnych

szt.

5 szt. 5,00
RAZEM 5,00

1.1.
4

Usuni ęcie humusu

24 D-01.02.02 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 60 cm za pomocą
spycharek

m2

wg TRZ
17053,33 m2 17053,33

RAZEM 17053,33
25 D-01.02.02 Roboty ziemne wykonywane ładowarkami gąsienicowymi o poj. łyżki 1.5 m3 z

transportem urobku samochodami samowył. na składowisko Wykonawcy wraz
z kosztami składowania

m3

wg TRZ
17053,33*0,6 m3 10232,00

RAZEM 10232,00
1.1.

5
Roboty rozbiórkowe

26 D-05.03.11 Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm m
1058,0 m 1058,00

RAZEM 1058,00
27 D-05.03.11 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm m2

(7,0+13,0+14,0+24,0)*1,5 m2 87,00
RAZEM 87,00

28 D-05.03.11 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm m2

(7,0+13,0+14,0+24,0)*1,0 m2 58,00
RAZEM 58,00

29 D-05.03.11 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 20 cm m2

9649,0 m2 9649,00
RAZEM 9649,00

30 D-01.02.04 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 30 cm m2

9620,0 m2 9620,00
RAZEM 9620,00

31 D-01.02.04 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wyso-
kości 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej

m2

25,0 m2 25,00
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RAZEM 25,00
32 D-01.02.04 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej o wysokości

16 cm na podsypce cementowo-piaskowej
m2

6620,0 m2 6620,00
RAZEM 6620,00

33 D-01.02.04 Ręczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 20 cm m2

135,0 m2 135,00
RAZEM 135,00

34 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej  na podsypce piaskowej z wypełnie-
niem spoin piaskiem

m2

30,0+35,0 m2 65,00
RAZEM 65,00

35 D-01.02.04 Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt
betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej

m2

880,0 m2 880,00
RAZEM 880,00

36 D-01.02.04 Rozebranie krawężników betonowych 20x30 cm na podsypce cementowo-pias-
kowej

m

140,0 m 140,00
RAZEM 140,00

37 D-01.02.04 Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej m
230,0 m 230,00

RAZEM 230,00
38 D-01.02.04 Rozebranie ław pod krawężnik z kostki z betonu m3

174,0 m3 174,00
RAZEM 174,00

39 D-01.02.04 Demontaż studzienek ściekowych ulicznych betonowych o śr. 500 mm z osad-
nikiem i syfonem

kpl.

3+13 kpl. 16,00
RAZEM 16,00

40 D-01.02.04 Rozebranie przepustów rurowych - ścianki czołowe i ławy betonowe m3

3,0*1,5*0,2*16 m3 14,40
RAZEM 14,40

41 D-01.02.04 Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 30 cm m
325,0 m 325,00

RAZEM 325,00
42 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

7195,72 m3 7195,72
RAZEM 7195,72

43 D-01.02.04 Rozebranie barier stalowych pojedynczych m
16*2 m 32,00

RAZEM 32,00
44 D-01.02.04 Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, infor-

macyjnych
szt.

3+2+2+2+3+3+1+2+3+1 szt. 22,00
RAZEM 22,00

45 D-01.02.04 Rozebranie słupków do znaków szt.
2+3+1+2+4+2+1+2+1+3+2 szt. 23,00

RAZEM 23,00
46 D-01.02.04 Transport złomu samochodem skrzyniowym na składowisko Wykonawcy wraz

z kosztami składowania
t

poz.43*0,03 t 0,96
poz.44*0,025 t 0,55

RAZEM 1,51
1.1.

6
Roboty ziemne

47 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

wg TRZ
7966,0 m3 7966,00

RAZEM 7966,00
48 D-02.03.01 Formowanie i zagęszczanie nasypów z gruntu z dowozu m3

wg TRZ
8240,0 m3 8240,00

RAZEM 8240,00
49 D-02.03.01

c
Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami: geosiatka o sztywnych węz-
łach z pasma PP o oczkach 30x30mm Fd>40kN/m

m2

26035,0 m2 26035,00
RAZEM 26035,00

1.2 ROBOTY DROGOWE
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1.2.
1

Przepust z rur betonowych

50 D-04.02.01 Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykona-
nie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm

m2

1,0*2,5 m2 2,50
RAZEM 2,50

51 D-04.05.01 Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki związanej cementem klasy C1,5/
2,0 z wytwórni gr. 20 cm

m2

1,0*2,5 m2 2,50
RAZEM 2,50

52 D-03.02.01 Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednoot-
worowych z rur o śr. 80 cm

m

2,5 m 2,50
RAZEM 2,50

53 D-04.05.01 Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki związanej cementem klasy Rm=
2,5MPa z wytwórni gr. 15 cm

m2

3,0*1,0 m2 3,00
RAZEM 3,00

54 D-03.02.01 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym C12/15 m3

3,2*1,2*0,1 m3 0,38
RAZEM 0,38

55 D-03.02.01 Obudowy wlotów (wylotów) prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych
- C25/30 ( w tym zbrojenie)

m3

1,4*3,0 m3 4,20
RAZEM 4,20

1.2.
2

Sączek podłu żny 

56 D-03.03.01 Dren francuski ze żwiru 20-40mm o wymiarach 40x40cm w otulinie geotekstyl-
nej z rurką drenarską karbowaną fi 110mm

m

170,0+171,6 m 341,600
RAZEM 341,600

1.2.
3

Koryto z profilowaniem i zag ęszczaniem podło ża

57 D-04.01.01 Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat.
II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

pobocze
1,25*[17,0+67,0+160,0+160,0+36,0] m2 550,00

RAZEM 550,00
1.2.

4
Podbudowy 

58 D-04.02.01 Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykona-
nie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm

m2

obrzeże
(37,0+7,3+4,6+110,0+48,0+46,0+33,0*2+31,0+31,0+97,0+36,0+36,0+54,0+
2,4+54,0*2+51,0*2+60,0+97,0+21,0+38,0+37,0+61,0+28,0+43,0+37,0+66,0)*
0,23

m2 299,99

RAZEM 299,99
59 D-04.02.01 Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykona-

nie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm
m2

wyspa azylu
20,0 m2 20,00

RAZEM 20,00
60 D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu

40 cm
m2

materac
11736,0 m2 11736,00

RAZEM 11736,00
61 D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu

20 cm
m2

jezdnia
9492,0 m2 9492,00
wyspa azylu
20,0 m2 20,00
krawężnik 15x30
997,0*2*0,57 m2 1136,58

RAZEM 10648,58
62 D-04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudo-

wy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/
m2

m2

poz.63 m2 9492,00
RAZEM 9492,00

63 D-04.07.01a Podbudowa z AC22P - grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm m2

jezdnia
9492,0 m2 9492,00
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RAZEM 9492,00
1.2.

5
Nawierzchnie 

64 D-05.03.01 Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 10 cm na podsypce
cementowo-piaskowej

m2

wyspa azylu
20,0 m2 20,00

RAZEM 20,00
65 D-05.03.01 Nawierzchnia z kostki kamiennej rzędowej o wysokości 18 cm na podsypce ce-

mentowo-piaskowej
m2

opaska
48*0,18 m2 8,64

RAZEM 8,64
66 D-04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudo-

wy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/
m2

m2

poz.68 m2 8242,50
RAZEM 8242,50

67 D-04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudo-
wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2

m2

poz.69 m2 7991,50
RAZEM 7991,50

68 D-05.03.05b Nawierzchnia z AC16W - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcze-
niu 5 cm

m2

jezdnia
15,5+77,0+51,0+440,0+2954,0+40,0+3146,0+704,0+64,0+751 m2 8242,50

RAZEM 8242,50
69 D-05.03.13a Nawierzchnia z SMA11S - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęsz-

czeniu 4 cm
m2

jezdnia
15,5+77,0+51,0+440,0+2954,0+40,0+3146,0+704,0+64,0+500,0 m2 7991,50

RAZEM 7991,50
70 D-05.03.26a Warstwa przeciwspękaniowa pod warstwy bitumiczne - siatka o wytrzymałości

na rozciąganie wzdłuż min. 120 kN/m i w poprzek min. 200kN/m
m2

[7,0+13,0+14,0+24,0]*2,0 m2 116,00
RAZEM 116,00

1.2.
6

Roboty wyko ńczeniowe

71 D-06.01.03 Umocnienie skarp i dna kanałów płytami prefabrykowanymi ażurowymi gr. 10
cm na podsypce cem.-piask wraz z humusowaniem wolnych przestrzeni

m2

60,0 m2 60,00
RAZEM 60,00

1.2.
7

Przepusty pod zjazdami

72 D-06.02.01 Brukowanie kostką granitową 10x10 cm na podsypce cementowo-piaskowej -
umocnienie wylotu i wylotu

m2

[1,2*1,42+0,7*1,42*2+1,0*0,4]*2 m2 8,18
RAZEM 8,18

73 D-06.02.01 Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa piaskowa m3

przepust 
10,0*0,2*0,7 m3 1,40

RAZEM 1,40
74 D-06.02.01 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PEHD o śr. 60 cm m

przepust 
10,0 m 10,00

RAZEM 10,00
1.2.

8
Rowy

75 D-06.04.01 Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 40cm m
370,0 m 370,00

RAZEM 370,00
76 D-06.04.01 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 wraz z kosztami składowania

m3

poz.75*0,5 m3 185,00
RAZEM 185,00

1.2.
9

Kraw ężniki i obrze ża

77 D-08.01.01 Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem ław be-
tonowych na podsypce cementowo-piaskowej

m

70,0+4,0+4,0+51,0+41,0+38,0+53,0+43,0+32,0+8,0+60,0+58,0+104,0+28,0+
45,0+44,0+42,0+47,0+7,0*2+68,0+2,4*2

m 858,80

16,0+140,0+172,0+20,0+71,0+85,0+385,0+125,0+180,0+120,0 m 1314,00
RAZEM 2172,80
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78 D-08.01.01 Krawężniki betonowe obniżony o wymiarach 20x22 cm z wykonaniem ław beto-
nowych na podsypce cementowo-piaskowej

m

6,5+24,0+8,0+8,0+9,0+8,0+8,0+15,0+8,0+8,0+9,0+8,0+8,5+10,0+8,0+2,0+9,0+
6,5+4,0+5,0+4,0+4,0+6,5+4,0+5,5+12,0+4,0+4,0+5,0+4,0+6,5+8,0+4,0+2,0+
5,0+5,0

m 256,00

6,5+8,0+9,0+8,0+8,0+8,0+5,0+5,0+5,5+4,0+5,0+6,0+4,0+4,0+5,0 m 91,00
RAZEM 347,00

79 D-08.01.01 Krawężniki betonowe na płask o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław beto-
nowych na podsypce cementowo-piaskowej

m

2294,0 m 2294,00
RAZEM 2294,00

80 D-08.02.01 Krawężniki kamienne wystające o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem ław be-
tonowych na podsypce cementowo-piaskowej

m

38,0+58,0+39,0 m 135,00
RAZEM 135,00

81 D-08.02.01 Krawężniki kamienne wystające o wymiarach 20x22 cm z wykonaniem ław be-
tonowych na podsypce cementowo-piaskowej

m

15,0 m 15,00
RAZEM 15,00

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

m

obrzeże
37,0+7,3+4,6+110,0+48,0+46,0+33,0*2+31,0+31,0+97,0+36,0+36,0+54,0+2,4+
54,0*2+51,0*2+60,0+97,0+21,0+38,0+37,0+61,0+28,0+43,0+37,0+66,0+185,0+
224,0+85,0+8,0

m 1806,30

RAZEM 1806,30
83 D-08.01.01 Ława pod obrzeża betonowa z oporem - ława z betonu C16/20 m3

obrzeża
poz.82*[0,21*0,1+0,18*0,1] m3 70,45

RAZEM 70,45
1.2.

10
Ścieki 

84 D-08.05.03 Ścieki uliczne z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 10 cm na podsypce
piaskowej - 3 rzędy

m

734,0+991,0+29,0 m 1754,00
RAZEM 1754,00

1.2.
11

Zieleń drogowa

85 D-09.01.01 Plantowanie skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w gr.kat.I-III m2

zieleń
[272,0+82,0+53,0+25,0+151,0+160,0+44,0+52,0+32,0+19,0+29,0+24,0+53,0+
45,0+16,0+56,0+34,0+19,0+20,0+22,0+61,0+52,0+70,0+49,0+183,0+52,0+
43,0+59,0+60,0+92,0+501,0+1089,0+432,0+247,0+101,0+27,0+26,0+57,0+
90,0+135,0+91,0+26,0+101,0+122,0+26,0+240,0+561,0+66,0+71,0+156,0+
132,0+179,0+98,0]*1,33

m2 8648,99

RAZEM 8648,99
86 D-09.01.01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 10 cm m2

zieleń
[272,0+82,0+53,0+25,0+151,0+160,0+44,0+52,0+32,0+19,0+29,0+24,0+53,0+
45,0+16,0+56,0+34,0+19,0+20,0+22,0+61,0+52,0+70,0+49,0+183,0+52,0+
43,0+59,0+60,0+92,0+501,0+1089,0+432,0+247,0+101,0+27,0+26,0+57,0+
90,0+135,0+91,0+26,0+101,0+122,0+26,0+240,0+561,0+66,0+71,0+156,0+
132,0+179,0+98,0]*1,33

m2 8648,99

RAZEM 8648,99
1.2.

12
Mur oporowy

87 M.13.02.00 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym C8/10 m3

27,36 m3 27,36
RAZEM 27,36

88 M.13.02.00 Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,8 m - z zastoso-
waniem pompy do betonu C20/25

m3

32,08 m3 32,08
RAZEM 32,08

89 D-10.01.01 Georuszt  np. Tensar TE wzmacniający mur oporowy m2

2368,8 m2 2368,80
RAZEM 2368,80

90 D-10.01.01 Ściany oporowe z bloczków typ TW 1 m2

399,85 m2 399,85
RAZEM 399,85

91 M.12.01.00 Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli t
poz.92*0,08 t 7,37
poz.88*0,08 t 2,57

RAZEM 9,94
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92 M.13.01.00 Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie wsporników i gzymsów -
C25/30

m3

92,12 m3 92,12
RAZEM 92,12

2 Infrastruktura towarzysz ąca nierozerwalnie zwi ązana z realizacj ą inwestycji - chodnik
93 D-04.02.01 Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykona-

nie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm
m2

1803,89 m2 1803,89
RAZEM 1803,89

94 D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu
20 cm

m2

1803,89 m2 1803,89
RAZEM 1803,89

95 D-05.03.23a Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej - kostka szara

m2

1803,89 m2 1803,89
RAZEM 1803,89

3 Infrastruktura towarzysz ąca nierozerwalnie zwi ązana z realizacj ą inwestycji - ci ąg pieszo - rowerowy
96 D-04.02.01 Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykona-

nie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm
m2

2913,53 m2 2913,53
RAZEM 2913,53

97 D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu
20 cm

m2

2913,53 m2 2913,53
RAZEM 2913,53

98 D-04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudo-
wy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/
m2

m2

poz.100 m2 2913,53
RAZEM 2913,53

99 D-04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudo-
wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2

m2

poz.101 m2 2913,53
RAZEM 2913,53

100 D-05.03.05b Nawierzchnia z AC16W - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcze-
niu 5 cm

m2

2913,53 m2 2913,53
RAZEM 2913,53

101 D-05.03.05a Nawierzchnia z AC8S - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu
3 cm

m2

2913,53 m2 2913,53
RAZEM 2913,53

4 Infrastruktura towarzysz ąca nierozerwalnie zwi ązana z realizacj ą inwestycji -  zjazdy 
102 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
m2

zjazdy z kostki grafitowej
(24,0+18,0+22,0+19,0+19,0+34,0+18,0+18,0+24,0+17,6+19,0+25,0+18,0+
27,0+10,0+11,0+28,0+25,0+34+24)*1,15

m2 499,79

zjazdy z kostki kamiennej
[13,0*2+14,0]*1,15 m2 46,00

RAZEM 545,79
103 D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu

30 cm
m2

zjazdy z kostki grafitowej
(24,0+18,0+22,0+19,0+19,0+34,0+18,0+18,0+24,0+17,6+19,0+25,0+18,0+
27,0+10,0+11,0+28,0+25,0+34+24)*1,1

m2 478,06

zjazdy z kostki kamiennej
[13,0*2+14,0]*1,1 m2 44,00

RAZEM 522,06
104 D-05.03.01 Nawierzchnia z kostki kamiennej rzędowej o wysokości 14 cm na podsypce ce-

mentowo-piaskowej
m2

zjazdy
13,0*2+14,0 m2 40,00

RAZEM 40,00
105 D-05.03.23a Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce ce-

mentowo-piaskowej - kostka kolorowa
m2

zjazdy z kostki grafitowej
(24,0+18,0+22,0+19,0+19,0+34,0+18,0+18,0+24,0+17,6+19,0+25,0+18,0+
27,0+10,0+11,0+28,0+25,0+34+24)

m2 434,60

RAZEM 434,60
5 Infrastruktura towarzysz ąca nierozerwalnie zwi ązana z realizacj ą inwestycji - zatoki autobusowe

106 D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu
15 cm

m2
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zatoki autobusowe
228,0 m2 228,00
0,7*64,0 m2 44,80
0,7*62,0 m2 43,40

RAZEM 316,20
107 D-04.05.01 Warstwa ulepszonego podłoża: grunt rodzimy stabilizowany spoiwem drogo-

wym o klasie wytrzymałości C 0,4/0,5 gr. 30 cm
m2

zatoki autobusowe
228,0 m2 228,00
0,9*64,0 m2 57,60
0,9*62,0 m2 55,80

RAZEM 341,40
108 D-04.06.01b Podbudowa betonowa z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm -

C16/20
m2

zatoki autobusowe
228,0 m2 228,00

RAZEM 228,00
109 D-05.03.01 Nawierzchnia z kostki kamiennej rzędowej o wysokości 16 cm na podsypce ce-

mentowo-piaskowej
m2

zatoki autobusowe
228,0 m2 228,00

RAZEM 228,00
6 Infrastruktura towarzysz ąca nierozerwalnie zwi ązana z realizacj ą inwestycji -  oznakowanie i urz ądz. bezp.

ruchu 
6.1 Oznakowanie poziome
110 D-07.01.01  Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - za pomocą mas chemout-

wardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie
m2

154,24 m2 154,24
RAZEM 154,24

111 D-07.01.01 Przejścia dla pieszych z płytami integracyjnymi m2

8,0 m2 8,00
RAZEM 8,00

112 D-07.01.01 Urządzenia bezpieczeństwa ruchu - punktowe elementy odblaskowe (PEO) sfe-
ryczne

szt.

12 szt. 12,00
RAZEM 12,00

6.2 Oznakowanie pionowe
113 D-07.02.01 Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 60 mm szt.

14 szt. 14,00
RAZEM 14,00

114 D-07.02.01 Konstrukcje podparć,zawieszeń i osłon o masie elementu do 250 kg t
7*0,53 t 3,71

RAZEM 3,71
115 D-07.02.01 Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-

formacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2  - folia II generacji, znaki A, B, C, D,
T, U

szt.

15 szt. 15,00
RAZEM 15,00

116 D-07.02.01 Przymocowanie drogowskazów jednoramiennych o powierzchni ponad 0.3 m2 -
folia II generacji, znak E

szt.

8 szt. 8,00
RAZEM 8,00

117 D-07.02.01 Ustawienie słupków przeszkodowych aktywnych z tworzyw sztucznych U-5A+C-
9 aktywne małe

kpl

1 kpl 1,00
RAZEM 1,00

6.3 Elementy bezpiecze ństwa ruchu
118 D-07.05.01 Bariery ochronne stalowe ocynkowane jednostronne m

16,0*2 m 32,00
RAZEM 32,00

119 D-07.06.02 U-11a - balustrady stylizowane koloru czarnego m
191,5 m 191,50

RAZEM 191,50
7 Infrastruktura koliduj ąca z inwestycj ą (bran ża sanitarna - kanalizacja deszczowa)

7.1 Wykopy kanalizacji deszczowej  
120 D-03.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - kanalizacja deszczowa kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

121 D-03.01.01 Pompowanie wody z wykopu ryczałt
1 ryczałt 1,00

RAZEM 1,00
122 D-03.01.01 Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do

1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III) - wykopy kontrolne pod obce
uzbrojenie terenu o wym. 1,5x1,5

szt

- 10 -

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 3412



Pokój III kw 2017 V7.ath PRZEDMIAR

Lp. Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

3 szt 3,00
RAZEM 3,00

123 D-03.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w
gr.kat.IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi  na składo-
wisko Wykonawcy wraz z kosztami składowania

m3

1460,34 m3 1460,34
RAZEM 1460,34

124 D-03.01.01 Ażurowe umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o  wypraskami wraz z
rozbiór.

m2

2300,0 m2 2300,00
RAZEM 2300,00

125 D-03.01.01 Zasypanie wraz z zagęszczeniem wykopów fundamentowych podłużnych, pun-
ktowych, obiektowych, rowów spycharkami gąsienicowymi 55 kW (75 KM),
grunt kat. I-II. GRUNT Z DOWOZU

m3

1460,34 m3 1460,34
RAZEM 1460,34

126 D-03.01.01 Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami. Grunt sypki kategorii I-III m3

poz.125 m3 1460,34
RAZEM 1460,34

127 D-03.01.01 Wbijanie ścianek szczelnych stalowych z grodzic G-62 wibromłotem HVB; głę-
bokość wbicia do 6 m, grunt kat. IV

m

160,0 m 160,00
RAZEM 160,00

128 D-03.01.01 Wyciąganie ścianek szczelnych stalowych z grodzic G-62 wibromłotem HVB;
głębokość wbicia do 6 m, grunt kat. IV

m

160,0 m 160,00
RAZEM 160,00

7.2 Budowa kolektora 
129 D-03.01.01 Podsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie wykonywana z goto-

wego kruszywa
m3

kolektory
poz.134*1,2*0,15 m3 12,60
poz.133*1,2*0,15 m3 0,72
poz.132*1,2*0,15 m3 14,94
poz.131*0,9*0,15 m3 14,58

RAZEM 42,84
130 D-03.01.01 Zasypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie wykonywana z goto-

wego kruszywa
m3

kolektory
poz.134*1,2*0,7 m3 58,80
poz.133*1,2*0,7 m3 3,36
poz.132*1,2*0,7 m3 69,72
poz.131*0,9*0,5 m3 48,60

RAZEM 180,48
131 D-03.01.01 Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm m

108 m 108,00
RAZEM 108,00

132 D-03.01.01 Kanały z rur betonowych i żelbetowych "WIPRO"Kl C łączonych na uszczelkę
gumową o śr. 300 mm

m

83,0 m 83,00
RAZEM 83,00

133 D-03.01.01 Kanały z rur betonowych i żelbetowych "WIPRO" łączonych na uszczelkę gu-
mową o śr. 400 mm

m

4,0 m 4,00
RAZEM 4,00

134 D-03.01.01 Kanały z rur betonowych i żelbetowych "WIPRO" łączonych na uszczelkę gu-
mową o śr. 500 mm

m

70,0 m 70,00
RAZEM 70,00

7.3 Próba szczelno ści sieci
135 D-03.01.01 Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 200 mm m

poz.131 m 108,00
RAZEM 108,00

136 D-03.01.01 Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 300 mm m
poz.132 m 83,00

RAZEM 83,00
137 D-03.01.01 Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 400 mm m

poz.133 m 4,00
RAZEM 4,00

138 D-03.01.01 Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 500 mm m
poz.134 m 70,00

RAZEM 70,00
7.4 Studnia 1000mm
139 D-03.01.01 Podkład z betonu C8/10 pod studnie betonowe m3
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3,14*0,6*0,6*0,15*8 m3 1,36
RAZEM 1,36

140 D-03.01.01 Układanie mieszanki betonowej ręczne - fundament betonowy studni C16/20 m3

3,14*0,6*0,6*0,3*8 m3 2,71
RAZEM 2,71

141 D-03.01.01 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o
głębokości zgodnej z PT

stud.

8 stud. 8,00
RAZEM 8,00

7.5 Studnia 1200mm
142 D-03.01.01 Podkład z betonu C8/10 pod studnie betonowe m3

3,14*1,0*1,0*0,15*3 m3 1,41
RAZEM 1,41

143 D-03.01.01 Układanie mieszanki betonowej ręczne - fundament betonowy studni C16/20 m3

3,14*0,9*0,9*0,3*3 m3 2,29
RAZEM 2,29

144 D-03.01.01 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o
głębokości zgodnej z PT

stud.

2+1 stud. 3,00
RAZEM 3,00

7.6 Studnia 1500mm
145 D-03.01.01 Podkład z betonu C8/10 pod studnie betonowe m3

3,14*1,0*1,0*0,15 m3 0,47
RAZEM 0,47

146 D-03.01.01 Układanie mieszanki betonowej ręczne - fundament betonowy studni C16/20 m3

3,14*0,9*0,9*0,3 m3 0,76
RAZEM 0,76

147 D-03.01.01 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o
głębokości zgodnej z PT

stud.

1 stud. 1,00
RAZEM 1,00

7.7 Studnia 400mm
148 D-03.01.01 Układanie mieszanki betonowej ręczne - fundament betonowy studni C16/20 m3

3,14*0,3*0,3*0,3 m3 0,08
RAZEM 0,08

149 D-03.01.01 Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o śr. 425 mm - zamknięcie stoż-
kiem betonowym

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

7.8 Wpusty uliczne
150 D-03.01.01 Wykonanie podłoży pod kanały z materiałów sypkich o grubości 10 cm m3

3,14*0,3*0,3*0,15*45 m3 1,91
RAZEM 1,91

151 D-03.01.01 Układanie mieszanki betonowej ręczne - korek betonowy C12/15 m3

3,14*0,3*0,3*0,15*45 m3 1,91
RAZEM 1,91

152 D-03.01.01 Montaz wpustów ściekowych ulicznych D400 osadzonych na studzienkach
ściekowych z osadnikiem bez syfonu

szt.

45 szt. 45,00
RAZEM 45,00

7.9 Osadniki
153 D-03.01.01 Podkład z betonu C8/10 pod studnie betonowe m3

3,14*1,0*2,0*0,1*3 m3 1,88
RAZEM 1,88

154 D-03.01.01 Układanie mieszanki betonowej ręczne - osadnik C16/20 (w tym krata) m3

1,0*3 m3 3,00
RAZEM 3,00

7.10 Wylot
155 D-03.01.01 Obudowy wylotów kolektorów o śr. 50 cm z betonu szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

7.11 Inne
156 D-03.01.01 Podłączeń bezpośrednie wpustów do istn. kanałów (na trójnik i nawiercanie) kpl

2 kpl 2,00
RAZEM 2,00

157 D-03.01.01 Przebudowa istn. studzienek wpustów na studzienki ślepe kpl
3 kpl 3,00

RAZEM 3,00
158 D-03.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku

na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami składowania - rozbiórka kanaliza-
cji

m3

1150,0 m3 1150,00
RAZEM 1150,00
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159 D-03.01.01 Zasypywanie wykopów spycharkami z zagęszczeniem - grunt z dowozu m3

350,0 m3 350,00
RAZEM 350,00

160 D-03.01.01 Wypełnienie przekopów piaskiem stabilizowanym cementem z ręcznym przygo-
towaniem mieszanki (150 kg cementu na 1 m3 mieszanki)

m3

800,0 m3 800,00
RAZEM 800,00

161 D-03.01.01 Wypełnienie przekopów piaskiem stabilizowanym cementem z ręcznym przygo-
towaniem mieszanki (50 kg cementu na 1 m3 mieszanki)

m3

1560,0 m3 1560,00
RAZEM 1560,00

162 D-03.01.01 Demontaż rurociągu betonowego o średnicy nominalnej 200 mm o złączach na
zakład z opaską z zaprawy cementowej i papy

m

110,0 m 110,00
RAZEM 110,00

163 D-03.01.01 Demontaż rurociągu betonowego o średnicy nominalnej 300 mm o złączach na
zakład z opaską z zaprawy cementowej i papy

m

190,0 m 190,00
RAZEM 190,00

164 D-03.01.01 Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym
wykopie o głębokości 3 m

kpl.

4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00

165 D-01.02.04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na skła-
dowisko Wykonawcy wraz z kosztami składowania

m3

35,0 m3 35,00
RAZEM 35,00

8 Infrastruktura koliduj ąca z inwestycj ą (bran ża elektroenergetyczna)
8.1 Przebudowa istniejacego o świetlenia ulicznego na odcinku od istn. słupa o świetleniowego nr 5/1 do słupa

oświetleniowego nr 5/27
8.1.

1
Przekładanieistniej ących linii kablowych o świetleniowych

166 D-07.07.01 Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV - odkopanie istnie-
jących kabli niskiego napięcia - oświetleniowych przewidzianych do przełożenia

m3

935,5*0,4*0,7 m3 261,94
RAZEM 261,94

167 D-07.07.01 Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. IV - szer. 0,4
m - po kablach przewidzianych do przełożenia

m3

932,5*0,4*0,7 m3 261,10
RAZEM 261,10

168 D-07.07.01 Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV m3

932,5*0,4*0,7 m3 261,10
RAZEM 261,10

169 D-07.07.01 Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. IV m3

932,5*0,4*0,5 m3 186,50
RAZEM 186,50

170 D-07.07.01 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m
Krotność = 2

m

932,5 m 932,50
RAZEM 932,50

171 D-01.03.02 Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych rurami ochronnymi dwudziel-
nymi z PCW o śr. 110-200 mm - zabezpieczenie istniejącej linii kablowej niskie-
go napięcia rurami dwudzielnymi A110PS

m

52 m 52,00
RAZEM 52,00

172 D-07.07.01 Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - przełożenie
istniejacego kabla oświetleniwego

m

1076,5 m 1076,50
RAZEM 1076,50

173 D-07.07.01 Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na na-
pięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych - przez analogie kon-
ców kabla YAKY 4x35 mm2
Krotność = 0,8

szt.

27*2 szt. 54,00
RAZEM 54,00

8.1.
2

Przestawienie istniej ącego słupa o świetleniowego nr 5/27

174 D-07.07.01 Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku kpl.
1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00
175 D-07.07.01 Odłączenie kabli o przekroju żył do 50 mm2 w rozdzielnicach i rozdzielniach -

przez analogie odłaczenie istniejących kabli oświetleniowych z tablic bezpiecz-
nikowych w słupach oświetleniowych

szt.

1*2 szt. 2,00
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RAZEM 2,00
176 D-07.07.01 Demontaż słupów oświetleniowych o masie 100-300 kg - przewidzianego do

przestawienia
szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00

177 D-07.07.01 Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300 kg - istniejącego
słupa oświetleniowego przewidzianego do przestawienia

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

178 D-07.07.01 Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski
lub bolce

szt.żył

1*3 szt.żył 3,00
RAZEM 3,00

179 D-07.07.01 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - istniejące oprawy
oświetlenia ulicznego

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

8.1.
3

Pomiary elektryczne

180 D-07.07.01 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy odc.
27 odc. 27,00

RAZEM 27,00
181 D-07.07.01 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

27 pomiar 27,00
RAZEM 27,00

182 D-07.07.01 Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) szt.
1 szt. 1,00

RAZEM 1,00
183 D-07.07.01 Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar) szt.

50 szt. 50,00
RAZEM 50,00

184 D-07.07.01 Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt.
1 szt. 1,00

RAZEM 1,00
8.2 Dobudowa dodatkowego słupa o świetleniowego w rejonie projektowanej zatoki autobu sowej w km. 28+

581,00
8.2.

1
Układanie kabli o świetleniowych

185 D-07.07.01 Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV m3

49,5*0,4*0,7 m3 13,86
RAZEM 13,86

186 D-07.07.01 Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. IV m3

49,5*0,4*0,5 m3 9,90
RAZEM 9,90

187 D-07.07.01 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m
Krotność = 2

m

49,5 m 49,50
RAZEM 49,50

188 D-07.07.01 Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - typu DVK 110 "Arot" m
13 m 13,00

RAZEM 13,00
189 D-07.07.01 Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - typu

YAKXS 4x35 mm2
m

36,5 m 36,50
RAZEM 36,50

190 D-07.07.01 Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach za-
mkniętych - typu YAKXS 4x35 mm2

m

19 m 19,00
RAZEM 19,00

191 D-07.07.01 Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na na-
pięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych - przez analogie kon-
ców kabla YAKXS 4x35 mm2
Krotność = 0,8

szt.

1*2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

192 D-07.07.01 Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.III m
52 m 52,00

RAZEM 52,00
8.2.

2
Monta ż i stawianie słupów o świetleniowych

193 D-07.07.01 Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg - przez analogie
słupa aluminiowego anodowanego na kolor oliwkowy typu SAL8,5dz WŁ1-1,5-
37-10 z wysięgnikiem jednoramiennym 1,5 m na wysokości 8,5m

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

194 D-07.07.01 Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłono-
we i wysięgniki przy wysokości latarń do 10 m - przewodu typu YDY 3x2,5 mm2

kpl.
przew.

1 kpl.
przew.

1,00

RAZEM 1,00
195 D-07.07.01 Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski

lub bolce
szt.żył

1*3 szt.żył 3,00
RAZEM 3,00

196 D-07.07.01 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - oprawa sodowa typu
QUEBEC IQV 150W z lampą sodową SON T(+) o mocy 150W malowaną na
RAL: 6005 (ciemnozielony)

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

8.2.
3

Pomiary elektryczne

197 D-07.07.01 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy odc.
1 odc. 1,00

RAZEM 1,00
198 D-07.07.01 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

1 pomiar 1,00
RAZEM 1,00

199 D-07.07.01 Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) szt.
1 szt. 1,00

RAZEM 1,00
200 D-07.07.01 Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

8.3 Monitoring
201 D.07.07.02 Projekt i budowa monitoringu kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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