
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 494 ul. Konopnickiej i ul. Kościuszki w m. Olesno.
PRZEDMIAR

Lp. Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

Przebudowa ul. Konopnickiej i ul. Kościuszki w Oleśnie DW 494
1 Przebudowa ul. Konopnickiej w Oleśnie DW 494

1.1 Wymagania ogólne
1

d.1.1
DM.00.00.
00

Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzonych robót ryczałt

1 ryczałt 1,000
RAZEM 1,000

2
d.1.1

DM.00.00.
00

Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót ryczałt

1 ryczałt 1,000
RAZEM 1,000

1.2 Roboty pomiarowe
3

d.1.2
D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa chodnika w terenie równin-

nym
km

0,3043 km 0,304
RAZEM 0,304

1.3 Roboty rozbiórkowe
4

d.1.3
D-05.03.11 Cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm m

4,7+7+7,5+14+5,5+7+5,5+8+5,5+7+6,5+5,8+10+12+4,5+4,5 m 115,000
RAZEM 115,000

5
d.1.3

D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywiezieniem na składowisko Inwesto-
ra

m2

2886,82 m2 2886,820
RAZEM 2886,820

6
d.1.3

D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywiezieniem na składowisko Inwes-
tora

m2

933,35 m2 933,350
RAZEM 933,350

7
d.1.3

D-01.02.04 Rozebranie krawężników betonowych na podsypce piaskowej m

- strona lewa 
307,5 m 307,500
- strona prawa
261 m 261,000

RAZEM 568,500
8

d.1.3
D-01.02.04 Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej m

- strona lewa
193,5 m 193,500
- strona prawa
138 m 138,000

RAZEM 331,500
9

d.1.3
D-01.02.04 Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piasko-

wej
m2

- strona prawa
2,5*(39,5+26,5+17,5+15,5+31)+8*4,5 m2 361,000
- strona lewa
2,5*(25+14+44+19+28,5+32,5+18+37,5) m2 546,250

RAZEM 907,250
10

d.1.3
D-01.02.04 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm m2

2960,0 m2 2960,000
RAZEM 2960,000

11
d.1.3

D-01.02.04 Demontaż studzienek ściekowych ulicznych betonowych o śr. 500 mm z osadnikiem i sy-
fonem

kpl.

10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000

12
d.1.3

D-01.02.04 Demontaż rurociągu kamionkowego kielichowego o średnicy nominalnej 200 mm uszczel-
nionego cementem

m

92 m 92,000
RAZEM 92,000

13
d.1.3

D-01.02.04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu sa-
mochodem samowyładowczym na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami składowania

m3

poz.7*0,20*0,3*1,5 m3 51,165
poz.8*0,08*0,3*1,5 m3 11,934
poz.9*0,07*1,5 m3 95,261
poz.10*0,15 m3 444,000
10,0*0,5+92,0*0,05 m3 9,600

RAZEM 611,960
1.4 Roboty ziemne
14

d.1.4
D-02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat.

I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 4 km, w tym je-
den zjazd o powierzchni 33 m2

m3

339,38 m3 339,380
RAZEM 339,380
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15
d.1.4

D-04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzch-
ni w gruncie kat. I-IV

m2

poz.9 m2 907,250
RAZEM 907,250

1.5 Regulacja urządzeń obcych
16

d.1.5
D-03.02.01 Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych szt.

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

17
d.1.5

D-03.02.01 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

18
d.1.5

D-03.02.01 Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych szt.

9 szt. 9,000
RAZEM 9,000

19
d.1.5

D-03.02.01 Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych szt.

16 szt. 16,000
RAZEM 16,000

1.6 Podbudowa
20

d.1.6
D-04.04.02 Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm -

warstwa konstrukcyjna pod chodnik
m2

poz.9 m2 907,250
RAZEM 907,250

21
d.1.6

D-04.04.02 Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm - do-
datkowe 10 cm  pod zjazd
Krotność = 2,5

m2

33 m2 33,000
RAZEM 33,000

22
d.1.6

D-04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłucznio-
wej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m2

m2

2960,0 m2 2960,000
RAZEM 2960,000

23
d.1.6

D-04.07.01 Podbudowy z AC22P asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 8 cm m2

2960,0 m2 2960,000
RAZEM 2960,000

1.7 Nawierzchnia drogi, chodnika i jej elementy
24

d.1.7
D-04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub na-

wierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2
m2

2886,92+3820,42 m2 6707,340
RAZEM 6707,340

25
d.1.7

D-05.03.
05b  

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

poz.5 m2 2886,820
RAZEM 2886,820

26
d.1.7

D-05.03.
13a

Nawierzchnie SMA11S o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) m2

2886,92+933,5 m2 3820,420
RAZEM 3820,420

27
d.1.7

D-05.03.
23a

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej - chodnik

m2

poz.9-33 m2 874,250
RAZEM 874,250

28
d.1.7

D-05.03.
23a

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej - kostka kolorowa

m2

33 m2 33,000
RAZEM 33,000

29
d.1.7

D-05.03.
23a

Naprawa cząstkowa nawierzchni z kostki betonowej na płask na podsypce piaskowej z
wypełnieniem spoin piaskiem - przełożenie kostki istniejącej

m2

200,0 m2 200,000
RAZEM 200,000

1.8 Oznakowanie poziome
30

d.1.8
D-07.01.01 Urządzenia bezpieczeństwa ruchu - montaż pasów (pól) z kostek lub płyt integracyjnych

koloru żółtego z wypustkami o szerokosci 40 cm w rejonie przejsć dla pieszych
- 1  przejscie dla pieszych

m2

 2*(4+3,0)*0,4 m2 5,600
RAZEM 5,600

31
d.1.8

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

m2

92,0 m2 92,000
RAZEM 92,000

1.9 Krawężniki i obrzeża
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32
d.1.9

D-08.01.01 Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm na podsypce piaskowej m

poz.7 m 568,500
RAZEM 568,500

33
d.1.9

D-08.01.01 Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

61,12 m3 61,120
RAZEM 61,120

34
d.1.9

D-08.03.01 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wy-
pełnione zaprawą cementową, wraz z wykonaniem rowków pod obrzeża

m

poz.8 m 331,500
RAZEM 331,500

35
d.1.9

D-08.01.01 Ława pod obrzeża betonowa z oporem m3

poz.34*0,06 m3 19,890
RAZEM 19,890

1.10 Kanalizacja deszczowa
1.10.

1
Wykopy kanalizacji deszczowej  

36
d.1.
10.1

D-03.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - kanalizacja deszczowa kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

37
d.1.
10.1

D-03.01.01 Pompowanie wody z wykopu ryczałt

1 ryczałt 1,000
RAZEM 1,000

38
d.1.
10.1

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

5 szt 5,000
RAZEM 5,000

39
d.1.
10.1

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 składowisko Wykonawcy wraz
z kosztami składowania

m3

przykanaliki
poz.46*0,9*2,0 m3 165,600
wpusty
42*2,0*2,0*1,5 m3 252,000

RAZEM 417,600
40

d.1.
10.1

D-03.01.01 Ażurowe umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o  wypraskami wraz z rozbiór. m2

przykanaliki
poz.46*2*2,0 m2 368,000
wpusty
poz.51*2,0*2,0*4 m2 160,000

RAZEM 528,000
41

d.1.
10.1

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

m3

przykanaliki
poz.46*0,9*2,0 m3 165,600
wpusty
poz.51*2,0*2,0*1,5 m3 60,000

RAZEM 225,600
42

d.1.
10.1

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

poz.41 m3 225,600
RAZEM 225,600

43
d.1.
10.1

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

m3

128,8 m3 128,800
RAZEM 128,800

1.10.
2

Przykanaliki

44
d.1.
10.2

D-03.01.01 Podsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie wykonywana z gotowego kru-
szywa

m3

poz.46*0,9*0,15 m3 12,420
RAZEM 12,420
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45
d.1.
10.2

D-03.01.01 Zasypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie wykonywana z gotowego kru-
szywa

m3

poz.46*0,9*0,5 m3 41,400
RAZEM 41,400

46
d.1.
10.2

D-03.01.01 Kanały z rur PVC kl. Sn 12 łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm m

92 m 92,000
RAZEM 92,000

1.10.
3

Czyszczenie kolektora

47
d.1.
10.3

D-03.01.01 Mechaniczne czyszczenie kanałów kołowych sieci zewnętrznej o śr. 0.50 m wypełnionych
osadem do 1/2 wysokości kanału

m

380,0 m 380,000
RAZEM 380,000

1.10.
4

Studnie

48
d.1.
10.4

D-03.01.01 Remont studni betonowej zaprawami PCC stud.

16 stud. 16,000
RAZEM 16,000

1.10.
5

Wpusty uliczne

49
d.1.
10.5

D-03.01.01 Wykonanie podłoży pod kanały z materiałów sypkich o grubości 10 cm m3

3,14*0,3*0,3*0,15*10 m3 0,424
RAZEM 0,424

50
d.1.
10.5

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

3,14*0,3*0,3*0,15*10 m3 0,424
RAZEM 0,424

51
d.1.
10.5

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

szt.

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

2 Przebudowa ul. Kościuszki w Oleśnie DW 494
2.1 Wymagania ogólne
52

d.2.1
DM.00.00.
00

Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzonych robót ryczałt

1 ryczałt 1,000
RAZEM 1,000

53
d.2.1

DM.00.00.
00

Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót ryczałt

1 ryczałt 1,000
RAZEM 1,000

2.2 Roboty pomiarowe
54

d.2.2
D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa chodnika w terenie równin-

nym
km

0,285 km 0,285
RAZEM 0,285

2.3 Roboty rozbiórkowe
55

d.2.3
D-05.03.11 Cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm m

13,5+7+10+6 m 36,500
RAZEM 36,500

56
d.2.3

D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm  z wywiezieniem na składowisko Inwes-
tora

m2

2201,38 m2 2201,380
RAZEM 2201,380

57
d.2.3

D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm  z wywiezieniem na składowisko In-
westora

m2

235,0 m2 235,000
RAZEM 235,000

58
d.2.3

D-01.02.04 Rozebranie krawężników betonowych na podsypce piaskowej m

2*285-(7+14+8+11+4,5+15+14+17+12+32+32)+36+26 m 465,500
RAZEM 465,500

59
d.2.3

D-01.02.04 Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej m

418,5+424 m 842,500
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RAZEM 842,500
60

d.2.3
D-01.02.04 Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piasko-

wej
m2

67+2,5*(39+35,5+16+21,5+20,5+47+4+13+135+26+38) m2 1055,750
RAZEM 1055,750

61
d.2.3

D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych gr. 15 cm o spoinach wypełnio-
nych piaskiem - istniejące zjazdy z trylinki

m2

27,5+19,2+71,55+31,5+46+36+54 m2 285,750
RAZEM 285,750

62
d.2.3

D-01.02.04 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm m2

2300,0 m2 2300,000
RAZEM 2300,000

63
d.2.3

D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie m2

17,5+19,2 m2 36,700
RAZEM 36,700

64
d.2.3

D-01.02.04 Demontaż studzienek ściekowych ulicznych betonowych o śr. 500 mm z osadnikiem i sy-
fonem

kpl.

4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000

65
d.2.3

D-01.02.04 Demontaż rurociągu kamionkowego kielichowego o średnicy nominalnej 200 mm uszczel-
nionego cementem

m

38,0 m 38,000
RAZEM 38,000

66
d.2.3

D-01.02.04 Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samocho-
dem skrzyniowym na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami składowania

m3

poz.58*0,15*0,3*1,5+poz.59*0,08*0,3*1,5+poz.60*0,05*1,5+poz.61*0,15*1,5+poz.62*
0,15+poz.63*0,15*1,5+4*0,5+38,0*0,05

m3 562,384

RAZEM 562,384
2.4 Roboty ziemne
67

d.2.4
D-02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat.

I-II z transportem urobku  na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami składowania
m3

638,97 m3 638,970
RAZEM 638,970

2.5 Regulacja urządzeń obcych
68

d.2.5
D-03.02.01 Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

69
d.2.5

D-03.02.01 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

70
d.2.5

D-03.02.01 Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

71
d.2.5

D-03.02.01 Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych szt.

14 szt. 14,000
RAZEM 14,000

72
d.2.5

D-03.02.01 Wymiana włazów kanałowych typu ciężkiego szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

73
d.2.5

D-03.02.01 Wymiana pokryw studni telekomunikacyjnych szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

2.6 Podbudowa
74

d.2.6
D-04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzch-

ni w gruncie kat. I-IV
m2

poz.60+poz.61+poz.63 m2 1378,200
RAZEM 1378,200

75
d.2.6

D-04.04.02 Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm -
warstwa konstrukcyjna pod chodnik

m2

poz.60 m2 1055,750
RAZEM 1055,750

76
d.2.6

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

poz.61+poz.63 m2 322,450
RAZEM 322,450

77
d.2.6

D-04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłucznio-
wej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m2

m2

2300,0 m2 2300,000
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RAZEM 2300,000
78

d.2.6
D-04.07.01 Podbudowy z AC22P asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 8 cm m2

2300,0 m2 2300,000
RAZEM 2300,000

2.7 Nawierzchnia drogi, chodnika i jej elementy
79

d.2.7
D-04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub na-

wierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2
m2

poz.81+poz.80 m2 4637,760
RAZEM 4637,760

80
d.2.7

D-05.03.
05b

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

poz.56 m2 2201,380
RAZEM 2201,380

81
d.2.7

D-05.03.
13a

Nawierzchnie z mieszanek SMA11S o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieral-
na)

m2

poz.56+poz.57 m2 2436,380
RAZEM 2436,380

82
d.2.7

D-05.03.
23a

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej - chodnik

m2

poz.60 m2 1055,750
RAZEM 1055,750

83
d.2.7

D-05.03.
23a

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej - kostka kolorowa

m2

poz.61+poz.63 m2 322,450
RAZEM 322,450

84
d.2.7

D-05.03.
23a

Naprawa cząstkowa nawierzchni z kostki betonowej na płask na podsypce piaskowej z
wypełnieniem spoin piaskiem - przełożenie kostki istniejącej

m2

185,0 m2 185,000
RAZEM 185,000

2.8 Oznakowanie poziome
85

d.2.8
D-07.01.01 Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - za pomocą mas chemoutwardzalnych

grubowarstwowe wykonywane mechanicznie
m2

112,1 m2 112,100
RAZEM 112,100

86
d.2.8

D-07.01.01 Urządzenia bezpieczeństwa ruchu - montaż pasów (pól) z kostek lub płyt integracyjnych
koloru żółtego z wypustkami o szerokosci 40 cm w rejonie przejsć dla pieszych
- 1  przejscie dla pieszych

m2

 2*(4+3,0)*0,4 m2 5,600
RAZEM 5,600

2.9 Krawężniki i obrzeża
87

d.2.9
D-08.01.01 Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

502,0*0,1 m3 50,200
RAZEM 50,200

88
d.2.9

D-08.01.01 Ława pod krawężnik na płask betonowa zwykła m3

71,0*0,1 m3 7,100
RAZEM 7,100

89
d.2.9

D-08.01.01 Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm na podsypce piaskowej m

502,0 m 502,000
RAZEM 502,000

90
d.2.9

D-08.01.01 Krawężniki betonowe na płask o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piasko-
wej

m

71,0 m 71,000
RAZEM 71,000

91
d.2.9

D-08.01.01 Ława pod obrzeża betonowa z oporem m3

842,0*0,06 m3 50,520
RAZEM 50,520

92
d.2.9

D-08.03.01 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wy-
pełnione zaprawą cementową, wraz z wykonaniem rowków pod obrzeża

m

418,5+424 m 842,500
RAZEM 842,500

2.10 Kanalizacja deszczowa
2.10.

1
Wykopy kanalizacji deszczowej  

93
d.2.
10.1

D-03.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - kanalizacja deszczowa kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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94
d.2.
10.1

D-03.01.01 Pompowanie wody z wykopu ryczałt

1 ryczałt 1,000
RAZEM 1,000

95
d.2.
10.1

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

5 szt 5,000
RAZEM 5,000

96
d.2.
10.1

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 składowisko Wykonawcy wraz
z kosztami składowania

m3

przykanaliki
poz.103*0,9*2,0 m3 68,400
wpusty
42*2,0*2,0*1,5 m3 252,000

RAZEM 320,400
97

d.2.
10.1

D-03.01.01 Ażurowe umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o  wypraskami wraz z rozbiór. m2

przykanaliki
poz.103*2*2,0 m2 152,000
wpusty
poz.108*2,0*2,0*4 m2 64,000

RAZEM 216,000
98

d.2.
10.1

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

m3

przykanaliki
poz.103*0,9*2,0 m3 68,400
wpusty
poz.108*2,0*2,0*1,5 m3 24,000

RAZEM 92,400
99

d.2.
10.1

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

poz.98 m3 92,400
RAZEM 92,400

100
d.2.
10.1

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

m3

60,8 m3 60,800
RAZEM 60,800

2.10.
2

Przykanaliki

101
d.2.
10.2

D-03.01.01 Podsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie wykonywana z gotowego kru-
szywa

m3

poz.103*0,9*0,15 m3 5,130
RAZEM 5,130

102
d.2.
10.2

D-03.01.01 Zasypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie wykonywana z gotowego kru-
szywa

m3

poz.103*0,9*0,5 m3 17,100
RAZEM 17,100

103
d.2.
10.2

D-03.01.01 Kanały z rur PVC kl. Sn 12 łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm m

38,0 m 38,000
RAZEM 38,000

2.10.
3

Czyszczenie kolektora

104
d.2.
10.3

D-03.01.01 Mechaniczne czyszczenie kanałów kołowych sieci zewnętrznej o śr. 0.50 m wypełnionych
osadem do 1/2 wysokości kanału

m

320,0 m 320,000
RAZEM 320,000

2.10.
4

Studnie

105
d.2.
10.4

D-03.01.01 Naprawa studni betonowej zaprawami PCC stud.

6 stud. 6,000
RAZEM 6,000
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2.10.
5

Wpusty uliczne

106
d.2.
10.5

D-03.01.01 Wykonanie podłoży pod kanały z materiałów sypkich o grubości 10 cm m3

3,14*0,3*0,3*0,15*4 m3 0,170
RAZEM 0,170

107
d.2.
10.5

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

3,14*0,3*0,3*0,15*4 m3 0,170
RAZEM 0,170

108
d.2.
10.5

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

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
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