
WRĘCZYCA - Zad I - drogi - SIENKIEWICZA.KST PRZEDMIAR

Lp. Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 DM.00.00.00
1.1 Koszt dostosowania do wymaga ń SST.00.00.00

1
d.1.1

D.00.00.00 Koszt dostosowania się do wymagań zawartych w SSST.
DM.00.00.00

kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

2 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
2.1 Rozbiórka nawierzchni chodnika z płyt betonowych 50 /50 i 35/35

2
d.2.1

D.01.02.04 Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pie-
szych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej

m2

- strona lewa
17.5*1.6+92.0*1.6+39.0*1.7+12.0*1.5+36.50*1.5+23.0*1.6+14.0*
1.6

m2 373.45

- strona prawa
(150.0*2.50+3*3.0*2.5) m2 397.50

RAZEM 770.95
3

d.2.1
D.01.02.04 Zaladowanie gruzu koparko-ladowarka przy obsludze na zmiane

robocza przez 3 samochody samowyladowcze
m3

(770.95)*0.07 m3 53.97
RAZEM 53.97

4
d.2.1

D.01.02.04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załado-
waniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odleg-
łość 5 km

m3

53.97 m3 53.97
RAZEM 53.97

5
d.2.1

D.01.02.04 Koszt utylizacji odpadów m3

53.97 m3 53.97
RAZEM 53.97

2.2 Rozbiórka chodnika z brukowej kostki betonowej  - g rub 8 cm
6

d.2.2
D.01.02.04 Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej o wy-

sokości 14 cm na podsypce piaskowej
m2

- strona lewa
2.50*2.0*2+29.0*3.40+7.50*5.0+25.50*4.50+12.0*4.60+9.5*4.50 m2 358.80
- strona prawa
30.0*0.7+2.50*5.0+33.0*2.50+6.0*10.0 m2 176.00

RAZEM 534.80
7

d.2.2
D.01.02.04 Zaladowanie gruzu koparko-ladowarka przy obsludze na zmiane

robocza przez 3 samochody samowyladowcze
m3

534.80*0.08 m3 42.78
RAZEM 42.78

8
d.2.2

D.01.02.04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załado-
waniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odleg-
łość 5 km

m3

42.78 m3 42.78
RAZEM 42.78

9
d.2.2

D.01.02.04 Koszt utylizacji odpadów m3

42.78 m3 42.78
RAZEM 42.78

2.3 Rozbiórka chodników, parkingów i wjazdów posesyjnyc h o nawierzchni bitumicznej
10

d.2.3
D.01.02.04 Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicz-

nych o grubości 4 cm
m2

- strona prawa
(35.30*2.50+3.0*8.0) m2 112.25
10.50*3.0+77.0*10.50+10.0*6.50+6.80*6.30+22.0*2.60*2 m2 1062.24

RAZEM 1174.49
11

d.2.3
D.01.02.04 Zaladowanie gruzu koparko-ladowarka przy obsludze na zmiane

robocza przez 3 samochody samowyladowcze
m3

112.25*0.04 m3 4.49
1062.24*0.06 m3 63.73

RAZEM 68.22
12

d.2.3
D.01.02.04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załado-

waniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odleg-
łość 10 km

m3

68.22 m3 68.22
RAZEM 68.22

13
d.2.3

D.01.02.04 Koszt utylizacji odpadów m3

68.22 m3 68.22
RAZEM 68.22

2.4 Rozbiórka kraw ężników betonowych
14

d.2.4
D.01.02.04 Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce ce-

mentowo-piaskowej
m

- strona lewa
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16.30+1.57*4.50*2+91.30+1.57*4.0*2+32.0+1.57*6.0+12.0+6.0+
1.57*6+36.5+34.0+23.0+7.50+14.0+25.5+13.0+10.0

m 366.63

- strona prawa
35.3+12.5+10.0+2*0.9+30.0+35.0+3.0*2+110.0+3.0*2 m 246.60

RAZEM 613.23
15

d.2.4
D.01.02.04 Rozebranie ław pod krawężniki z betonu m3

613.23*(0.15*0.20) m3 18.40
RAZEM 18.40

16
d.2.4

D.01.02.04 Zaladowanie gruzu koparko-ladowarka przy obsludze na zmiane
robocza przez 3 samochody samowyladowcze

m3

613.23*0.3*0.15+18.40 m3 46.00
RAZEM 46.00

17
d.2.4

D.01.02.04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załado-
waniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odleg-
łość 5 km

m3

46.0 m3 46.00
RAZEM 46.00

18
d.2.4

D.01.02.04 Koszt utylizacji i składowania odpadów m3

46.0 m3 46.00
RAZEM 46.00

2.5 Rozbiórka obrze ży betonowych
19

d.2.5
D.01.02.04 Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej m

- strona lewa
18.7+92.0+36.0+14.0+6.0+1.57*4.0+36.5+23.0+14.0 m 246.48
- strona prawa
35.3+33.0+3.0*2*3+150.0*2+22.0 m 408.30

RAZEM 654.78
20

d.2.5
D.01.02.04 Zaladowanie gruzu koparko-ladowarka przy obsludze na zmiane

robocza przez 3 samochody samowyladowcze
m3

654.78*0.30*0.08 m3 15.71
RAZEM 15.71

21
d.2.5

D.01.02.04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załado-
waniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odleg-
łość 5 km

m3

15.71 m3 15.71
RAZEM 15.71

22
d.2.5

D.01.02.04 Koszt utylizacji odpadów m3

15.71 m3 15.71
RAZEM 15.71

2.6 Rozbiórka istniej ącej  nawierzchni bitumicznej jezdni  - gr 15 cm
23

d.2.6
D.01.02.04 Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-

10 cm
m

- strona lewa
1.50*3+(6.90+9.20)+(952.15-6.30+1.57*6.0+1.57*10.0+8.0+6.0) m 1005.57
136.0 m 136.00
- strona prawa
(952.15-575.00) m 377.15
- zjazdy boczne
5.0*4 m 20.00

RAZEM 1538.72
24

d.2.6
D.01.02.04 Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicz-

nych o grubości 15 cm
m2

- strona lewa
(111.50*1.50)+(100.50)+(150.0*1.40)+(27.70+4.40)+(77.0*0.20)+
(575.0*0.10)

m2 582.75

- strona prawa
(113.30*1.20)+(218.0*0.10) m2 157.76

RAZEM 740.51
25

d.2.6
D.01.02.04 Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicz-

nych o grubości 10 cm
m2

- Konopnickiej
208.0 m2 208.00
- Prusa
63.0 m2 63.00

RAZEM 271.00
26

d.2.6
D.01.02.04 Zaladowanie gruzu koparko-ladowarka przy obsludze na zmiane

robocza przez 3 samochody samowyladowcze
m3

740.51*0.15+271.0*0.10 m3 138.18
RAZEM 138.18

27
d.2.6

D.01.02.04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załado-
waniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odleg-
łość 10.0 km

m3
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138.18 m3 138.18
RAZEM 138.18

28
d.2.6

D.01.02.04 Koszt utylizacji odpadów m3

138.18 m3 138.18
RAZEM 138.18

29
d.2.6

D.01.02.08 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4
cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km

m2

-Km 0+575 - 0+952,15
(952.15-575.00)*6.0 m2 2262.90
ul Szkolna - pod wykop
156.8+18.6 m2 175.40
 

RAZEM 2438.30
2.7 Rozbiórka podbudowy tłuczniowej
30

d.2.7
D.01.02.04 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o

grubości 15 cm
m2

- jezdnie - strona lewa
740.51 m2 740.51
- jezdnie - ul. Konopnickiej i Prusa 
208.0+63.0 m2 271.00
- parkingi i wjazdy 
1174.49 m2 1174.49
- pod wykop - ul Szkolna
96.0+6.0 m2 102.00

RAZEM 2288.00
31

d.2.7
D.01.02.04 Zaladowanie gruzu koparko-ladowarka przy obsludze na zmiane

robocza przez 3 samochody samowyladowcze
m3

(740.51+271.0+1174.49+102)*0.15 m3 343.20
RAZEM 343.20

32
d.2.7

D.01.02.04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załado-
waniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odleg-
łość 5 km

m3

343.20 m3 343.20
RAZEM 343.20

3 ROBOTY ZIEMNE
3.1 Wytyczenie ulic
33

d.3.1
D.01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach - trasa drogi w terenie

pagórkowatym lub podgórskim Przebudowa kolei, dróg, wałów i
zapór, pogłębianie rowów melioracyjnych.

km

(952.15)/1000 km 0.95
RAZEM 0.95

3.2 Koryto wraz z wyprofilowaniem i zag ęszczeniem podło ża
34

d.3.2
D.04.01.01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40

m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na
odległość 5 km

m3

- według tabeli robót ziemnych wraz ze współczynnikiem spulch-
nienia
1516.90*1.15 m3 1744.44

RAZEM 1744.44
35

d.3.2
D.03.02.01 Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharka-

mi w gruncie kat. III-IV
m3

235.51*1.15 m3 270.84
RAZEM 270.84

36
d.3.2

D.03.02.01 Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie
kat. I-III Wskaźnik zagęszczenia Js = 1.00

m3

270.84 m3 270.84
RAZEM 270.84

37
d.3.2

D.04.01.01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10
m w gruncie kat. III

m3

1744.44-235.51*1.15 m3 1473.60
RAZEM 1473.60

38
d.3.2

D.04.01.01 Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy kons-
trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV

m2

- pod konstrukcję jezdni KR2
208.0+63.0+102.0+96.0+75.0 m2 544.00
A  (suma częściowa) ----------------

m2 544.00
- pod konstrukcje jezdni KR3
1.5*1.5*20+7.0*1.1*9+17.0*1.10 m2 133.00
B  (suma częściowa) ----------------

m2 133.00
- parking - strona lewa
254.80 m2 254.80
- droga manewrowa strona lewa
433.40 m2 433.40

- 3 -

Norma PRO Wersja 4.26 Licencja: 20867 dla pylon



WRĘCZYCA - Zad I - drogi - SIENKIEWICZA.KST PRZEDMIAR

Lp. Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

- parking - strona prawa
272.0 m2 272.00
C  (suma częściowa) ----------------

m2 960.20
- zatoka autobusowa strona lewa
96.0 m2 96.00
- zatoka autobusowa i droga manewrowa - strona prawa
84.0+205.60 m2 289.60
D  (suma częściowa) ----------------

m2 385.60
- pod wjazdy z betonowej kostki brukowej
- strona lewa
23.60+24.9+36.5+6.50*0.85+26.40+23.90+14.6+26.10+4.50*1.4+
26.10+4.50*1.4+15.9+4.5*1.8+15.9+4.50*2.50+15.4+2.50*2+3*
(26.60+9.0*2.40)+2*(15.8+4.50*1.6)+34.6+19.30+4.50*0.8+15.3+
16.2+4.50*2.0*2+16.5+4.50*1.4+16.8+4.50*4.0+16.9+4.50*1.0+
14.9+4.50*1.0+14.50+4.50*1.30+15.4+4.50*1.0

m2 728.03

- stona prawa
25.6+13.30+21.9+4.5*1.5+39.6+1.5*6+107.3+1.0*12.0+24.4 m2 259.85
25.20 m2 25.20
E  (suma częściowa) ----------------

m2 1013.08
 
- chodniki
- strona lewa
26.90+69.9+22.0+155.40+16.9+136.60+15.7+249.60+39.9+3.6+
399.8+127.6+24.5+4.0+341.0+96.5+10.6

m2 1740.50

- strona prawa
72.9+487.7+52.0+258.9+12.1+69.8 m2 953.40
F  (suma częściowa) ----------------

m2 2693.90
RAZEM 5729.78

4 KRAWĘŻNIKI  I  OBRZEŻA
4.1 Ustawienie kraw ężników betonowych 15/30 na ławie betonowej obj V=0,0 72m3/m
39

d.4.1
D.08.01.01 Krawężniki betonowe  o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce-

mentowo-piaskowej
m

- droga manewrowa - strona lewa
52.5+7.9+1.5+43.8+1.5+2.9+2.9+10.2+3.8+4.8+8.0+8.0+4.9+4.3+
8.0+4.2+6.9+14.4+7.10

m 197.60

-strona prawa
4.0+4.5+28.5+4.5+4.5+2*3.0+26.10+4.6+2*8.5+2*1.8 m 103.30

RAZEM 300.90
40

d.4.1
D.08.01.01 Krawężniki betonowe - dodatek za ustawienie na łukach o promie-

niu do 10 m
m

7.9*4+4.2+4.8*4+2*1.8 m 58.60
RAZEM 58.60

41
d.4.1

D.08.01.01 Ława pod krawężniki  betonowa B-15 z oporem m3

300.90*0.072 m3 21.66
RAZEM 21.66

42
d.4.1

D.08.01.01 Ława pod krawężniki - dodatek za wykonanie ławy betonowej na
łukach o promieniu do 40 m

m3

58.60*0.072 m3 4.22
RAZEM 4.22

4.2 Ustawienie kraw ężników betonowych 15/30 na ławie betonowej obj V=0,0 79m3/m
43

d.4.2
D.08.01.01 Krawężniki betonowe  o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce-

mentowo-piaskowej
m

- parking - strona lewa
22.9+7.10+(7.10*2+14.2)*2 m 86.80
- strona lewa - wloty ulic bocznych 
7.5+2.5+5.0+6.0+3.0+2.0+13.5+10.4+9.6+1.0+12.9+6.9+3.3+4.2+
1.3

m 89.10

- strona prawa
8.5+23.5+60.0+4.5+4.0+10.8+29.0+15.10+29.0+9.5+9.5 m 203.40
 

RAZEM 379.30
44

d.4.2
D.08.01.01 Krawężniki betonowe - dodatek za ustawienie na łukach o promie-

niu do 10 m
m

(7.5+5.0+6.0+13.5+10.4+6.9+4.2) m 53.50
10.8+15.1+9.5+9.5 m 44.90
 

RAZEM 98.40
45

d.4.2
D.08.01.01 Ława pod krawężniki  betonowa B-15 z oporem m3

379.30*0.079 m3 29.96
RAZEM 29.96
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46
d.4.2

D.08.01.01 Ława pod krawężniki - dodatek za wykonanie ławy betonowej na
łukach o promieniu do 40 m

m3

98.40*0.079 m3 7.77
RAZEM 7.77

4.3 Ustawienie kraw ężników betonowych 15/30 na ławie betonowej obj V=0,0 9m3/m
47

d.4.3
D.08.01.01 Krawężniki betonowe  o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce-

mentowo-piaskowej
m

- strona lewa
14.8+16.2+14.4+9.5+30.9+28.9+10.0+12.5+20.0+12.5+105.2-2*
9.0-10.5-8.5+32.1+22.5+56.8+17.8+33.9+7.20+14.9+10.0+11.5+
9.9+49.8+14.7+23.7+7.7+28.9+14.4+30.5+21.1+30.9+23.9+20.9

m 721.00

- strona prawa
15.0+21.0+4.6+3.5+10.6+10.6+21.7+10.6+6.3+13.6+73.6 m 191.10

RAZEM 912.10
48

d.4.3
D.08.01.01 Ława pod krawężniki  betonowa B-15 z oporem m3

 
721.0*0.09 m3 64.89
191.1*0.09 m3 17.20
- uzupełnienie konstrukcji jezdni
(721.0-12.0*2-20.0)*0.05 m3 33.85
(191.10-15.0-21.0)*0.05 m3 7.76

RAZEM 123.70
4.4 Ustawienie kraw ężników granitowych 15/18
49

d.4.4
D.08.01.02 Krawężniki kamienne wtopione o wymiarach 15/18 cm na podsyp-

ce cementowo-piaskowej 76-130 pojazdów na godzinę
m

- strona lewa
44.0+11.4+11.0 m 66.40
- strona prawa
105.20 m 105.20

RAZEM 171.60
50

d.4.4
D.08.01.02 Ława pod krawężniki  betonowa B-15 z oporem m3

171.60*0.059 m3 10.12
- uzupełnienie konstrukcji betonem
171.60*0.054 m3 9.27
 

RAZEM 19.39
4.5 Ustawienie kraw ężników betonowych15/18
51

d.4.5
D.08.01.02 Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15/18 cm na podsyp-

ce cementowo-piaskowej
m

- parking -strona lewa
14.4*2+23.0 m 51.80

RAZEM 51.80
52

d.4.5
D.08.01.02 Ława pod krawężniki  betonowa B-15 z oporem m3

51.80*0.075 m3 3.89
RAZEM 3.89

4.6 Ustawienie kraw ężników najazdowych 15/22 naławie betonowej obj V=0,0 78m3/m
53

d.4.6
D.08.01.01 Krawężniki najazdowe na wjazdach posesyjnych  i wjazdach na

parkingi na podsypce cementowo-piaskowej i ławie betonowej 0,
074m3/m

m

- wjazdy posesyjne - strona lewa
9.0+9.0+10.5+9.0+8.5+9.0+8.5*5+13.0*3+8.5*2+12.0+8.5+8.5+
9.0+8.5*6

m 242.50

- wjazdy posesyjne - strona prawa 
8.5*2+13.5+8.5+13.0+15.0+9.0+9.8+5.5 m 91.30
- wjazd na parkingi
60.50+4.50+8.50*2 m 82.00
 

RAZEM 415.80
54

d.4.6
D.08.01.01 Ława pod krawężniki  betonowa B-15 z oporem 0,078m3/mb m3

- wjazdy posesyjne
(242.50+91.30+82.0)*0.078 m3 32.43
- uzupełnienie konstrukcji jezdni betonem
(242.50+91.30)*0.050 m3 16.69

RAZEM 49.12
4.7 Ułożenie kraw ężników betonowych 15/30 na płask na zako ńczeniach wjazdów
55

d.4.7
D.08.01.01 Krawężniki betonowe  o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce-

mentowo-piaskowej
m

- strona lewa
5.0*2+6.5+5.0+4.5+2.5+4.5*5+9.0*3+4.5*2+7.5+4.5*2+5.0+4.5*6 m 135.50
- strona prawa
4.0+4.50*2+9.5+4.5+7.0+12.0+6.0 m 52.00

RAZEM 187.50
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56
d.4.7

D.08.01.01 Ława pod krawężniki  betonowa B-15 z oporem m3

(135.50+52.0)*0.069 m3 12.94
RAZEM 12.94

4.8 Obrzeża betonowe chodników
57

d.4.8
D.08.03.01 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce

cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
m

- strona lewa
19.0+48.0+1.57*3.0+4.30+12.60+3.0+8.70+20.7+8.20+8.3+22.9+
13.9+15.9+22.50+8.0+9.0+2.0+2.5+38.0+26.2+60.3+20.9+38.2+
11.1+18.5+13.4+15.1+13.8+45.2+18.3+27.3+11.4+32.7+17.5+
34.6+25.3+35.3+19.2+22.4

m 778.91

 
(2.8+2.5+2.2*2+3.8*2+2.5*2+2.5*2+1.0+4.2*2+4.2*2+2.3*2+3.0*2+
2.8*2+2.6*2*3+2.0*2*2+2.0+2.0*2+2.0*2*2+2.4*2+2.4*2+2.0*2+
1.5*2+2.0*2+1.4*2)

m 122.30

 
- strona prawa
36.0+12.4+12.5+14.6+25.4+14.6+10.0+17.8+76.8 m 220.10
 
4.8*2+3.3*2+2.0*2*3 m 28.20
 

RAZEM 1149.51
58

d.4.8
D.08.01.01 Ława pod obrzeża  betonowa zwykła z betonu B-15 m3

(122.30+28.20)*0.054 m3 8.13
RAZEM 8.13

5 JEZDNIA - ulice boczne KR-2
5.1 Warstwa wzmacniaj ąca z pospółki 
59

d.5.1
D.04.02.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po

zagęszczeniu 25 cm
m2

- wykonanie warstwy z pospółki  gr 25 cm
544.0 m2 544.00

RAZEM 544.00
5.2 Podbudowa z kruszywa łamanego 0-63  -  gr 20cm
60

d.5.2
D.04.04.05 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po

zagęszczeniu 20 cm
m2

544.0 m2 544.00
RAZEM 544.00

5.3 Podbudowa  z betonu asfaltowego 0/25mm - asfalt D-3 5/50 -warstwa gr 8 cm
61

d.5.3
D.04.03.01 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej m2

544.0 m2 544.00
RAZEM 544.00

62
d.5.3

D.04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowej m2

544.0 m2 544.00
RAZEM 544.00

63
d.5.3

D.04.07.02 Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klincowo-żwirowej
o lepiszczu asfaltowym - grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm

m2

544.0 m2 544.00
RAZEM 544.00

5.4 Nawierzchnia jezdni
64

d.5.4
D.04.03.01 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej przed ułożeniem

warstwy ścieralnej
m2

544.0-102.0+175.40 m2 617.40
 

RAZEM 617.40
65

d.5.4
D.05.03.26 Regeneracja nawierzchni bitumicznych przy użyciu geosyntetyków

-utrwalanie powierzchniowe nawierzchni; geosiatka
m2

175.40 m2 175.40
RAZEM 175.40

66
d.5.4

D.04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowej przed ułożeniem warstwy ścieral-
nej

m2

617.40 m2 617.40
RAZEM 617.40

67
d.5.4

D.05.03.13 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych -
warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm

m2

617.40 m2 617.40
RAZEM 617.40

6 JEZDNIA - odbudowa po kanalizacji do  KR3
6.1 Warstwa wzmacniaj ąca z pospółki 
68

d.6.1
D.04.02.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po

zagęszczeniu 25 cm
m2

- wykonanie warstwy z pospółki  gr 25 cm
133.0 m2 133.00
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RAZEM 133.00
6.2 Podbudowa z kruszywa łamanego 0-63  -  gr 20cm
69

d.6.2
D.04.04.05 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po

zagęszczeniu 20 cm
m2

133.0 m2 133.00
RAZEM 133.00

6.3 Podbudowa  z betonu asfaltowego 0/25mm - asfalt D-3 5/50 -warstwa gr 7 cm
70

d.6.3
D.04.03.01 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej m2

133.0 m2 133.00
RAZEM 133.00

71
d.6.3

D.04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowej m2

133.0 m2 133.00
RAZEM 133.00

72
d.6.3

D.04.07.02 Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klincowo-żwirowej
o lepiszczu asfaltowym - grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm

m2

133.0 m2 133.00
RAZEM 133.00

6.4 Nawierzchnia jezdni
73

d.6.4
D.04.03.01 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej

Krotność = 2
m2

 
133.0*1.6 m2 212.80

RAZEM 212.80
74

d.6.4
D.04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowej

Krotność = 2
m2

133.0*1.6 m2 212.80
RAZEM 212.80

75
d.6.4

D.05.03.26 Regeneracja nawierzchni bitumicznych przy użyciu geosyntetyków
-utrwalanie powierzchniowe nawierzchni; geosiatka

m2

133.0*1.6 m2 212.80
RAZEM 212.80

76
d.6.4

D.05.03.13 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych -
warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 6 cm 76-130
pojazdów na godzinę

m2

133.0*1.6 m2 212.80
RAZEM 212.80

77
d.6.4

D.05.03.13 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych -
warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm 76-130
pojazdów na godzinę

m2

133.0*1.6 m2 212.80
RAZEM 212.80

7 JEZDNIA - po frezowaniu - KM 952,15 - 575,00
7.1 Nawierzchnia jezdni
78

d.7.1
D.04.03.01 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej

Krotność = 2
m2

(952.15-575.00)*6.0+(575.0+218.0)*0.20 m2 2421.50
RAZEM 2421.50

79
d.7.1

D.04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowej
Krotność = 2

m2

2421.50 m2 2421.50
RAZEM 2421.50

80
d.7.1

D.05.03.13 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych -
warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm 76-130
pojazdów na godzinę

m2

2421.50 m2 2421.50
RAZEM 2421.50

81
d.7.1

D.05.03.13 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych -
warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm 76-130
pojazdów na godzinę

m2

2421.50 m2 2421.50
RAZEM 2421.50

8 ZATOKI AUTOBUSOWE I DROGA MANEWROWA 
8.1 Warstwa wzmacniaj ąca z pospółki 
82

d.8.1
D.04.02.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po

zagęszczeniu 30 cm 76-130 pojazdów na godzinę
m2

- wykonanie warstwy z pospółki  gr 30 cm
385.60 m2 385.60

RAZEM 385.60
8.2 Podbudowa z zasadnicza z betonu B-20   -  gr 24cm
83

d.8.2
D.04.06.02 Podbudowa betonowa z dylatacją - grubość warstwy po zagęsz-

czeniu 24 cm 76-130 pojazdów na godzinę
m2

- beton C16/20 (B-20)
385.60 m2 385.60

RAZEM 385.60
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8.3 Nawierzchnie zatok autobusowych 
84

d.8.3
D.05.03.23 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na pod-

sypce cementowo-piaskowej
m2

385.60 m2 385.60
RAZEM 385.60

9 CHODNIKI  -  WJAZDY - PARKINGI
9.1 Chodniki - z kostki brukowej ( czerwona)
85

d.9.1
D.04.02.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po

zagęszczeniu 20 cm
Krotność = 0.5

m2

- wykonanie warstwy wzmacniającej z pospółki  gr 10 cm
2693.90 m2 2693.90

RAZEM 2693.90
86

d.9.1
D.04.04.05 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po

zagęszczeniu 15 cm
m2

2693.60 m2 2693.60
RAZEM 2693.60

87
d.9.1

D.05.03.23 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na pod-
sypce cementowo-piaskowej

m2

- kostka betonowa - koloru czerwonego
2693.60 m2 2693.60

RAZEM 2693.60
9.2 Wjazdy z kostki brukowej ( szara)
88

d.9.2
D.04.02.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po

zagęszczeniu 20 cm
Krotność = 0.5

m2

- wykonanie warstwy wzmacniającej z pospółki  gr 10 cm
1013.08 m2 1013.08

RAZEM 1013.08
89

d.9.2
D.04.04.05 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa  o grubości po za-

gęszczeniu 20 cm
m2

1013.08 m2 1013.08
RAZEM 1013.08

90
d.9.2

D.05.03.23 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na pod-
sypce cementowo-piaskowej

m2

- kostka szara
1013.08 m2 1013.08

RAZEM 1013.08
9.3 Parkingi z kostki brukowej ( grafitowa )
91

d.9.3
D.04.02.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po

zagęszczeniu 20 cm
Krotność = 0.5

m2

- wykonanie warstwy wzmacniającej z pospółki  gr 10 cm
960.20 m2 960.20

RAZEM 960.20
92

d.9.3
D.04.04.05 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa  o grubości po za-

gęszczeniu 20 cm
m2

960.20 m2 960.20
RAZEM 960.20

93
d.9.3

D.05.03.23 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na pod-
sypce cementowo-piaskowej

m2

- kostka betonowa - koloru grafitowego
960.20 m2 960.20

RAZEM 960.20
10 ORGANIZACJA RUCHU NA CZAS BUDOWY I DOCELOWO

10.1 Oznakowanie pionowe
94

d.10.1
D.07.02.01 Wykonanie kompletu oznakowania na czas robót i docelowo zgod-

nie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu
ryczałt

1 ryczałt 1.00
RAZEM 1.00

10.2 Oznakowanie poziome
95

d.10.2
D.07.01.01 Wykonanie kompletu oznakowania na czas robót i docelowo zgod-

nie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu
ryczałt

1 ryczałt 1.00
RAZEM 1.00

11 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE  I ROBOTY RÓŻNE
11.1 Zdjęcie warstwy humusu

96
d.11.1

D.01.02.02 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm
za pomocą spycharek

m2

747.0 m2 747.00
RAZEM 747.00

97
d.11.1

D.01.02.02 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi
kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urob-
ku samochodami samowyładowczymi na odl.5 km

m3

- odwóz humusu w miejsce wskazane przez Inwestora
747.0*0.15 m3 112.05
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RAZEM 112.05
11.2 Umocnienia poboczy przez humusowanie

98
d.11.2

D.06.01.01 Plantowanie skarp i korony nasypów - kat.gr.I-III m2

(936.62+420.0*1.0) m2 1356.62
RAZEM 1356.62

99
d.11.2

D.06.01.01 Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na
terenie płaskim
wraz z kosztem ziemi urodzajnej na grubości 10 cm

m3

1356.62*0.10 m3 135.66
RAZEM 135.66

100
d.11.2

D.06.01.01 Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II z
nawożeniem

m2

1356.62 m2 1356.62
RAZEM 1356.62

11.3 Regulacje pionowe zaworów i studni
101

d.11.3
D.05.03.23 Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych szt.

9.0 szt. 9.00
RAZEM 9.00

102
d.11.3

D.05.03.23 Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

103
d.11.3

D.05.03.23 Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i ga-
zowych

szt.

- zawory wodociągowe 
11.0 szt. 11.00

RAZEM 11.00
11.4 Przestawienie wiaty przystankowej
104

d.11.4
DM.00.00.00 Przestawienia nwiaty przystankowej ryczałt

1.0 ryczałt 1.00
RAZEM 1.00
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