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1 Prace budowlano-montażowe(branża drogowa)
1.1 A.CZĘŚĆ OGÓLNA      

1.1.1 Wymagania ogólne
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

ryczałt

1 ryczałt 1,00
RAZEM 1,00

1.2 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ
1.2.1 Roboty pomiarowe

2 D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym km
1,37 km 1,37

RAZEM 1,37
1.2.2 Roboty rozbiórkowe

3 D-05.03.11 Cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm m
50,0 m 50,00

RAZEM 50,00
4 D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm m2

(17567-17300)*(6,8+6,6)/2+(17300-17200)*(6,6+6,2)/2+(17200-16900)*(6,2+6)/2+
(16900-16500)*(6+6,1)/2+(16500-16200)*(6,1+6,3)/2

m2 8538,90

RAZEM 8538,90
5 D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 8 cm m2

przełomy
3415,56 m2 3415,56

RAZEM 3415,56
6 D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm m2

(11+5,3)/2*2,8+(13,7+4,8)/2*4,4+(20+5,5)/2*8 m2 165,52
RAZEM 165,52

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

przełomy
3415,56 m2 3415,56

RAZEM 3415,56
8 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na podsypce cementowo-piaskowej - roze-

branie scieku z trzech rzędów kostki betonowej
m2

165,52 m2 165,52
RAZEM 165,52

9 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na podsypce cementowo-piaskowej - do-
stosowanie niwelety chodnika do jezdni

m2

2*2+2*2 m2 8,00
RAZEM 8,00

10 D-01.02.
04/D-05.
03.11

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu sa-
mochodem samowyładowczym na składowisko Wykonawcy lub wysypisko wraz z koszta-
mi składowania

m3

poz.4*0,1 m3 853,89
poz.5*0,08 m3 273,24
poz.6*0,05 m3 8,28
poz.7*0,3 m3 1024,67
poz.8*0,12*1,3 m3 25,82
poz.9*0,12*1,3 m3 1,25

RAZEM 2187,15
1.2.3 Roboty ziemne

11 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 lub wysypisko wraz z
kosztami składowania

m3

przełomy
3415,56*0,3 m3 1024,67

RAZEM 1024,67
1.3 ROBOTY DROGOWE

1.3.1 Regulacja studni
12 D-03.02.01 Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

1.3.2 Podbudowy
13 D-04.01.01 Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod

warstwy konstrukcyjne nawierzchni
m2

przełomy
3415,56 m2 3415,56

RAZEM 3415,56
14 D-04.04.02 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 25 cm m2

przełomy
3415,56 m2 3415,56

RAZEM 3415,56
15 D-04.05.01 Stabilizacja podłoża cementem w ilości 25 kg/m2 przy użyciu zespołu do stabilizacji -

mieszanka przygotowana w mieszarkach stacjonarnych, grubość warstwy po zagęszcze-
niu 15 cm

m2

przełomy
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3415,56 m2 3415,56
RAZEM 3415,56

16 D-04.03.
01a

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłucznio-
wej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m2

m2

przełomy
3415,56 m2 3415,56

RAZEM 3415,56
17 D-04.07.

01a
Podbudowa z AC22P - grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm m2

przełomy
3415,56 m2 3415,56

RAZEM 3415,56
1.3.3 Nawierzchnie

18 D-05.03.01 Przełożenie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 14-18 cm na pod-
sypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m2

189,0 m2 189,00
RAZEM 189,00

19 D-04.03.
01a

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub na-
wierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2

m2

20658,88 m2 20658,88
RAZEM 20658,88

20 D-05.03.
05b 

Nawierzchnia z AC16W - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 6 cm m2

8538,90 m2 8538,90
RAZEM 8538,90

21 D-05.03.
13a

Nawierzchnia z SMA11S - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm m2

8704,42 m2 8704,42
RAZEM 8704,42

22 D-05.03.
13a

Nawierzchnia z SMA11S - warstwa ścieralna asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości
po zagęszczeniu

m2

165,52 m2 165,52
RAZEM 165,52

23 D-05.03.
23a

Wjazdy z kostki brukowej betonowej kolorowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

8,0 m2 8,00
RAZEM 8,00

24 D-05.03.
26a 

Warstwa przeciwspękaniowa pod warstwy bitumiczne - siatka o wytrzymałości na rozcią-
ganie wzdłuż min. 120 kN/m i w poprzek min. 200kN/m

m2

8538,9 m2 8538,90
RAZEM 8538,90

1.3.4 Pobocza
25 D-06.03.02 Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm m2

(17300-16200)*1,5*2 m2 3300,00
RAZEM 3300,00

26 D-06.03.02 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-III uprzed-
nio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi
na odległość 10 km

m3

(17300-16200)*1,5*2*0,1 m3 330,00
RAZEM 330,00

27 D-06.03.02 Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszcze-
niu 10 cm

m2

pobocza
(17300-16200)*1,5*2 m2 3300,00

RAZEM 3300,00
1.3.5 Oznakowanie poziome

28 D-07.01.01 Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - za pomocą mas chemoutwardzalnych
grubowarstwowe wykonywane mechanicznie

m2

143 m2 143,00
RAZEM 143,00

1.3.6 Krawężniki
29 D-08.01.01 Przestawienie krawężników betonowych wystających 15x30 cm na podsypce cementowo-

piaskowej - dostosowanie do niwelety jezdni
m

6 m 6,00
RAZEM 6,00

1.3.7 Ściek
30 D-08.05.01 Ścieki uliczne z kostki brukowej betonowej w trzech rzędach na ławie betonowej C16/20 m

(17567-17300) m 267,00
RAZEM 267,00
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