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1 DM-00.00.
00

Opracowanie i zatwierdzenie tymczasowej organizacji ruchu, dostarczenie i montaż tym-
czasowego oznakowania robót na czas trwania robót wraz z kosztami jego utrzymania i
demontażu

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

2 D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym km
0,382 km 0,382

RAZEM 0,382
3 D-05.03.11 Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm m

382 m 382,000
RAZEM 382,000

4 D-01.02.04 Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej m
202+7+12+7+37+13+104 m 382,000

RAZEM 382,000
5 D-01.02.04 Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej m

202+12+7+37+4+104 m 366,000
RAZEM 366,000

6 D-05.03.11 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3
cm-chodniki

m2

202*2+7*3+12*2+7*3+37*2+13*3,5+104*2 m2 797,500
RAZEM 797,500

7 D-05.03.11 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 10
cm- nawierzchnia drogi przy chodniku

m2

7,0*1,0 m2 7,000
RAZEM 7,000

8 D-08.01.01 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.III-IV m
382 m 382,000

RAZEM 382,000
9 D-08.01.01 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV-

analogia : rowki pod obrzeża
m

366 m 366,000
RAZEM 366,000

10 D-01.02.04 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1
km

m3

(382*0,15*0,30)+(366*0,06*0,20)+(797,5*0,03)+(7,0*0,10)+(382*0,3*0,4)+(366*0,20*
0,20)

m3 106,687

RAZEM 106,687
11 D-08.01.

01b
Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem ław betonowych na
podsypce cementowo-piaskowej

m

382 m 382,000
RAZEM 382,000

12 D-08.01.
01b

Ława pod obrzeża i betonowa z oporem m3

366*(0,10*0,15) m3 5,490
RAZEM 5,490

13 D-08.03.01 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wy-
pełnione zaprawą cementową

m

366 m 366,000
RAZEM 366,000

14 D-05.02.01 Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm m2

797,5 m2 797,500
RAZEM 797,500

15 D-08.02.02 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

797,50 m2 797,500
RAZEM 797,500

16 D-04.03.
01a

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem
Krotność = 2

m2

7 m2 7,000
RAZEM 7,000

17 D-05.03.
05b

Nawierzchnia z AC16W - warstwa wiazaca asfaltowa  - grubość po zagęszczeniu 6 cm
nawierzchnia

m2

7 m2 7,000
RAZEM 7,000

18 D-05.03.
05a

Nawierzchnia z AC11S - warstwa scieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm
nawierzchnia

m2

7 m2 7,000
RAZEM 7,000

19 D-03.02.
01a

Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

20 D-03.02.
01a

Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych szt.

7 szt. 7,000
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RAZEM 7,000
21 D-07.01.01 Urządzenia bezpieczeństwa ruchu - montaż (pól) z kostek lub płyt integracyjnych koloru

żółtego z wypustkami o szer. 40 cm w rejonie skrzyżowań i przejść dla pieszych.
m2

3,2 m2 3,200
RAZEM 3,200
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