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1 Roboty przygotowawcze
1

d.1
D-M-00.00.
00

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

kpl.

 
1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00
2

d.1
D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym km

0,999 km 1,00
RAZEM 1,00

3
d.1

D-01.02.04 Rozebranie ścieków z elementów betonowych o grubości 10 cm na podsypce piaskowej m

156,9 m 156,90
RAZEM 156,90

4
d.1

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

523,0 m 523,00
RAZEM 523,00

5
d.1

D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na skła-
dowisko Inwestora

m2

 
6693,3 m2 6693,30

RAZEM 6693,30
6

d.1
D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 12 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl.

do 1 km - ekstrapolacja
m2

 
999*3 m2 2997,00

RAZEM 2997,00
2 Roboty drogowe - jezdnia
7

d.2
D-01.02.04 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 30 cm m2

2997,0 m2 2997,00
RAZEM 2997,00

8
d.2

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

64,35 m3 64,35
RAZEM 64,35

9
d.2

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

71,5 m 71,50
RAZEM 71,50

10
d.2

D-01.02.04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu sa-
mochodem samowyładowczym na odległość 1 km

m3

 
963,45 m3 963,45

RAZEM 963,45
11
d.2

D-04.01.01 Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 40 cm głębokości koryta m2

2997,0 m2 2997,00
RAZEM 2997,00

12
d.2

D-02.01.01 Wywiezienie urobku na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami składowania m3

1198,80 m3 1198,80
RAZEM 1198,80

13
d.2

D-04.04.02 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 25 cm m2

2997,0 m2 2997,00
RAZEM 2997,00

14
d.2

D-04.05.01 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 25 kg/m2, warstwa o grubości
po zagęszczeniu 15 cm

m2

2997,0 m2 2997,00
RAZEM 2997,00

15
d.2

D-04.03.01 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych m2

13386,6 m2 13386,60
RAZEM 13386,60

16
d.2

D-04.03.01 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2

20079,9 m2 20079,90
RAZEM 20079,90

17
d.2

D-04.07.
01a

Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klińcowo-żwirowej o lepiszczu asfaltowym
- grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm

m2

 
2997,0 m2 2997,00

RAZEM 2997,00
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18
d.2

D-05.03.
05b

Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mecha-
niczne AC16W - średnio 6cm

t

1003,99+7,53 t 1011,52
RAZEM 1011,52

19
d.2

D-05.03.
13a

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych SMA o grubości po zagęszczeniu 4
cm (warstwa ścieralna)

m2

6693,3+50,25 m2 6743,55
RAZEM 6743,55

20
d.2

D-05.03.
26a

Warstwa przeciwspękaniowa pod warstwy bitumiczne - geosiatka z włókien szklanych i
węglowych

m2

6693,3 m2 6693,30
RAZEM 6693,30

3 Pobocza
21
d.3

D-06.03.01 Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 15 cm m2

1686,0 m2 1686,00
RAZEM 1686,00

22
d.3

D-05.02.15 Nawierzchnia poboczy i zjazdów z destruktu - grubość po zagęszczeniu 15 cm m2

1686+286 m2 1972,00
RAZEM 1972,00

4 Przepusty i rowy
23
d.4

D-06.02.01 Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe żwirowe m3

7,15 m3 7,15
RAZEM 7,15

24
d.4

D-06.02.01 Przepusty z rur HDPE SN8 o śr. nominalnej 500 mm m

71,50 m 71,50
RAZEM 71,50

25
d.4

D-06.02.01 Zasypanie przepustów - kat. gruntu I-II - grunt z dowozu m3

 
100,1 m3 100,10

RAZEM 100,10
26
d.4

D-06.02.01 Brukowanie skarp kostką granitową 17/19 na podbudowie z betonu m2

66,0 m2 66,00
RAZEM 66,00

27
d.4

D-06.01.03 Umocnienie skarp i dna kanałów płytami prefabrykowanymi - ażurowymi m2

55,0 m2 55,00
RAZEM 55,00

28
d.4

D-02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku na składowisko Wykonaw-
cy wraz z kosztami składowania - odtworzenie rowów

m3

 
912,0 m3 912,00

RAZEM 912,00
5 Ścieżka pieszo-rowerowa

29
d.5

D-04.01.01 Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV
głębokości 30 cm

m2

2610,96 m2 2610,96
RAZEM 2610,96

30
d.5

D-02.01.01 Wywiezienie gruntu z terenu budowy przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu sa-
mochodem samowyładowczym na odległość 1 km - odwóz gruntu z korytowania

m3

 
2610,96*0,3 m3 783,29

RAZEM 783,29
31
d.5

D-04.05.01 Podbudowy z stabilizacji o MPa 2,5 warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm - gotowa
mieszanka

m2

2610,96 m2 2610,96
RAZEM 2610,96

32
d.5

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm m2

2175,8 m2 2175,80
RAZEM 2175,80

33
d.5

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

m

603,0 m 603,00
RAZEM 603,00

34
d.5

D-08.03.01 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, ława betonowa z opo-
rem

m

1400,0 m 1400,00
RAZEM 1400,00

35
d.5

D-05.03.
05.1a

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych AC11W- warstwa wiążąca
asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm

m2
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2175,8 m2 2175,80

RAZEM 2175,80
36
d.5

D-05.03.
05a

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych AC8S - warstwa ścieralna
asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm

m2

2175,8 m2 2175,80
RAZEM 2175,80

37
d.5

D-06.01.01 Humusowanie poboczy z obsianiem przy grubości warstwy humusu 10 cm m2

1978,0 m2 1978,00
RAZEM 1978,00

6 Zjazdy do posesji
38
d.6

D-04.01.01 Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV
głębokości 30 cm

m2

551,2 m2 551,20
RAZEM 551,20

39
d.6

D-02.01.01 Wywiezienie gruntu  terenu budowy przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu sa-
mochodem samowyładowczym na odległość 1 km - odwóz gruntu z korytowania

m3

165,36 m3 165,36
RAZEM 165,36

40
d.6

D-04.05.01 Podbudowy z stabilizacji o MPa = 2,5 warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm - goto-
wa mieszanka

m2

551,2 m2 551,20
RAZEM 551,20

41
d.6

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm m2

551,2 m2 551,20
RAZEM 551,20

42
d.6

D-08.03.01 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, ława betonowa z opo-
rem

m

285,0 m 285,00
RAZEM 285,00

43
d.6

D-05.03.
23a

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubości 8 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej

m2

551,2 m2 551,20
RAZEM 551,20

44
d.6

D-06.01.01 Humusowanie poboczy z obsianiem przy grubości warstwy humusu 10 cm m2

190,0 m2 190,00
RAZEM 190,00

7 Elementy odwodnienia i regulacje urządzeń
45
d.7

D-03.01.01 Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez sy-
fonu - wymiana na nowe

szt.

8 szt. 8,00
RAZEM 8,00

46
d.7

D-03.01.
01a

Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych szt.

13,0 szt. 13,00
RAZEM 13,00

47
d.7

D-03.01.
01a

Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.

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

8 Urządzenia BRD i oznakowanie poziome
48
d.8

D-07.05.01 Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 24 kg/m m

12,0 m 12,00
RAZEM 12,00

49
d.8

D-07.01.01 Oznakowanie poziome cieńkowarstwowe nawierzchni bitumicznych - na zimno za pomo-
cą farb do nawierzchni drogowych wykonywanych mechanicznie

m2

 
184,6 m2 184,60

RAZEM 184,60
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