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Strona 1

Opis i wyliczenia Razem
1 ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE

D-01.01.01.012 km

3,00 km 3,000
RAZEM 3,000

D-01.02.01.029 szt

1,00 szt 1,000
RAZEM 1,000

D-01.02.01.061 Karczowanie krzaków i podszycia. ha
(583+287+271+471+1731+591)*0,0001 ha 0,393

RAZEM 0,393
D-01.02.02.032 m3

m3 547,650

RAZEM 547,650
2 ROBOTY ZIEMNE

D-02.01.01.012 m3

15,0*2,0 m3 30,000
110,0*1,2 m3 132,000
124,0*0,55 m3 68,200

RAZEM 230,200
D-02.01.01.064 m3

poszerzenia
1,0*0,5*(40,0+40,0+20,0+40,0+20,0+40,0) m3 100,000
chodniki i zatoka i zjazdy
(190,0+35,0+52,0+73,0+243,0)*1,6*0,1 m3 94,880
(49,0+68,0)*0,2 m3 23,400

m3 5,583

przepusty pod drogą
(2,0+5,0)/2*3,0*11,0 m3 115,500
(2,0+4,0)/2*1,5*10,0 m3 45,000
przepusty pod zjazdami
(1,0+2,0)/2*1,0*116,0 m3 174,000

RAZEM 558,363
D-02.03.01.021 m3

m3 122,543

174,0-116,0*3,14*0,25*0,25 m3 151,235
RAZEM 273,778

kalk. własna m

7,0+5,0+5,0+4,0+5,0 m 26,000
RAZEM 26,000

Lp. Podst j.m. Poszcz

1 d.1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - 
trasa dróg w terenie pagórkowatym.

2 d.1 Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy 100 cm wraz z 
karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłużyc, gałęzi i 
karpiny na odl do 2 km.

3 d.1

4 d.1 Zdjęcie warstwy humusu o grubości warstwy średnio do 
15 cm z wywiezieniem nadmiaru humusu na odkład.
(135,0*1,0+75,0+19,0*2,0+40,0*0,5+25,0*0,5+35,0*2,0+
52,0*2,0+41,0*0,5+73,0*2,0+40,0*2,5+(425-
183)*2,0+(2967-524)*0,5+(2967-518)*0,5)*0,15

5 d.2 Roboty ziemne poprzeczne wykonywane mechanicznie 
w gruncie kat. I-V na odkład bez transportu.  Wykopanie 
nowych rowów odwadniających z rozplantowaniem 
urobku.  

6 d.2 Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. I-V z 
transportem urobku na odkład na odl 6-15 km.  
Wykonanie koryt w miejscach poszerzeń,wykonanie 
koryt pod chodniki (łącznie z nawierzchnią -chodniki przy 
skrzyżowaniu), wykopy pod przepusty (wraz z 
nawierzchnią i wykopaniem istniejących przepustów).

(3,5*1,2+3,3*1,2+2,35*4,0+3,0*3,5+1,8*4,0+0,9*4,0+0,85
*1,5+0,85*3,5+1,15*4,0+0,32*4,0+2,10*1,2+1,8*1,2+1,8*
1,2)*0,1

7 d.2 Wykonanie nasypów z gruntu kat I-IV z pozyskaniem i 
transportem gruntu z odl 2-6  km wraz z formowaniem i 
zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby 
warstw zagęszczanych wodą.  Zasypanie wykopów nad 
przepustami.
(115,50+45,00)-3,14*0,55*0,55*11,0-5,0*5,0*0,47-
3,14*0,45*0,45*10,0-4,0*5,0*0,47

8 d.2 Zabezpieczenie przewodów telekomunikacyjnych rurą 
dwudzielną
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3 ODWODNIENIE - PRZEPUSTY I KANALIZACJA

D-03.01.01.031 m

10,00 m 10,000
RAZEM 10,000

D-03.01.01.041 m

11,00 m 11,000
RAZEM 11,000

D-06.02.01.012 m

116,00 m 116,000
RAZEM 116,000

D-03.01.01.151 m3

2,80*0,3*2,50*2 m3 4,200
2,8*0,3*1,50*2 m3 2,520
13*(0,19+0,17)*2 m3 9,360

RAZEM 16,080
D-03.02.01.021 m

m 586,800

RAZEM 586,800
D-03.02.01.121 szt

5,00 szt 5,000
RAZEM 5,000

D-03.02.01.131 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych. szt
2,00 szt 2,000

RAZEM 2,000
4 PODBUDOWY

D-05.03.11.031 m2

15200,00 m2 15200,000
RAZEM 15200,000

D-04.01.01.041 m2

(190,0+35,0+52,0+73,0+243,0)*1,6 m2 948,800
49,0+68,0 m2 117,000

m2 55,830

RAZEM 1121,630
D-04.02.01.011 m2

(190,0+35,0+52,0+73,0+243,0)*1,3 m2 770,900
49,0+68,0 m2 117,000

m2 55,830

RAZEM 943,730

9 d.3 Wykonanie części przelotowej prefabrykowanych 
przepustów drogowych rurowych jednootworowych, która 
składa się z ławy fundamentowej z betonu, rur 
żelbetowych o śr. 80 cm, izolacji styków rur papą i rur 
lepikiem.  Przepusty pod koroną drogi.

10 d.3 Wykonanie części przelotowej prefabrykowanych 
przepustów drogowych rurowych jednootworowych, która 
składa się z ławy fundamentowej z betonu, rur 
żelbetowych o śr. 100 cm, izolacji styków rur papą i rur 
lepikiem.  Przepusty pod koroną drogi.

11 d.3 Wykonanie części przelotowej prefabrykowanych 
przepustów pod zjazdami, która składa się z ławy 
fundamentowej żwirowej, rur żelbetowych o śr. 40 cm, 
izolacji styków rur papą i rur lepikiem.  Przepusty pod 
zjazdami.

12 d.3 Wykonanie ścianek czołowych przepustów  wraz z 
wykonaniem deskowania, zbrojenia i izolacji ścian 
lepikiem.  Ścianki przepustów.

13 d.3 Wykonanie kanalizacji deszczowej, kanał z rur PCW śr. 
315 mm, ułożonej na podłożu z materiałów sypkich, 
przykanaliki  z PCW śr. 200 mm,studnie rewizyjne z 
kręgów betonowych śr. 1250 mm (pierwsza studnia o śr. 
1500 mm), studzienki ściekowe śr. 500 mm, wykopy 
liniowe o ścianach pionowych, obsypanie kanałów i 
zasypanie wykopów.
8,30+40,0+30,0+45,0+41,10+50,0+27,05+28,20+9,80+4
3,85+19,05+24,80+31,20+30,0+50,0+50,0+50,0+8,45

14 d.3 Regulacja pionowa studzienek dla zaworów 
wodociągowych.

15 d.3

16 d.4 Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na 
zimno: średnia grubość warstwy 4 cm, odwiezienie 
urobku na składowisko na odl. do 1km.

17 d.4 Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy 
konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie.

3,5*1,2+3,3*1,2+2,35*4,0+3,0*3,5+1,8*4,0+0,9*4,0+0,85
*1,5+0,85*3,5+1,15*4,0+0,32*4,0+2,10*1,2+1,8*1,2+1,8*
1,2

18 d.4 Wykonanie i zagęszczenie warstwy odcinającej z piasku 
pod chodnikami i zatoką, mechanicznie, grubość 
warstwy 10 cm.

3,5*1,2+3,3*1,2+2,35*4,0+3,0*3,5+1,8*4,0+0,9*4,0+0,85
*1,5+0,85*3,5+1,15*4,0+0,32*4,0+2,10*1,2+1,8*1,2+1,8*
1,2
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D-04.02.01.032 m2

0,8*(40,0+40,0+20,0+40,0+20,0+40,0) m2 160,000
5,0*5,0+4,0*5,0 m2 45,000
7*5,0*1,5+8,45*1,5 m2 65,175

RAZEM 270,175
D-04.04.02.011 m2

770,90+49,0+55,83 m2 875,730
RAZEM 875,730

D-04.04.02.012 m2

0,7*(40,0+40,0+20,0+40,0+20,0+40,0) m2 140,000
45,0+65,175 m2 110,175

68 m2 68,000
RAZEM 318,175

D-04.07.01.101 m2

m2 126,000

45,00+65,175 m2 110,175
RAZEM 236,175

D-04.08.01.022 t

7400,00*0,125 t 925,000
RAZEM 925,000

5 NAWIERZCHNIE I ELEMENTY ULIC
D-05.03.26.144 m2

(40,0+40,0+20,0+40,0+20,0+40,0)*1,0 m2 200,000
RAZEM 200,000

D-05.03.05.032 m2

15200,00 m2 15200,000
RAZEM 15200,000

D-05.03.05.072 m2

15127,00 m2 15127,000
RAZEM 15127,000

D-08.01.01.012 m

630,00 m 630,000
RAZEM 630,000

D-08.01.01.012 m3

700,00*0,04 m3 28,000
RAZEM 28,000

D-08.03.01.021 m

700,00 m 700,000
RAZEM 700,000

D-08.05.01.041 m2

11,50*0,45 m2 5,175
RAZEM 5,175

19 d.4 Wykonanie i zagęszczenie warstwy odcinającej z piasku 
na poszerzeniach drogi i przekopach, mechanicznie, 
grubość warstwy 5 cm.

20 d.4 Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych 
stabilizowanych mechanicznie gr. 15 cm po 
zagęszczeniu.  Podbudowa pod chodnikami.

21 d.4 Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych 
stabilizowanych mechanicznie gr. 20 cm po 
zagęszczeniu.  Podbudowa na poszerzeniach, 
przekopach  i na zatoce.

22 d.4 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych 
grysowo - żwirowej, transport mieszanki z odległość 15 
km. Podbudowa zasadnicza na poszerzeniach i 
przekopach - beton asfaltowy 0/25, gr. 10 cm.
0,55*40,0+0,7*40,0+0,7*20,0+0,55*40,0+0,7*20,0+0,65*
40,0

23 d.4 Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką 
mineralno - asfaltową grysowo-żwirową dowożoną z 
odległości 15 km. Warstwa wyrównawcza w ciągu drogi, 
grubość średnio 5 cm - 125 kg/m2.

24 d.5 Ułożenie geosiatki o Rn powyżej 80 kN/m na styku 
poszerzenia nawierzchni z istniejąca nawierzchnią.

25 d.5 Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego 0/20 
dowożonego z odległości 15 km, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 7 cm. Ciąg drogi, poszerzenia, przekopy.

26 d.5 Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 
0/12,8 dowożonego z odległości 15 km, grubość warstwy 
po zagęszczeniu 5 cm. Ciąg drogi i poszerzenia.

27 d.5 Ustawienie krawężników betonowych 15 x 30 cm wraz z 
wykonaniem ławy z oporem z betonu B-15.

28 d.5 Wykonanie ławy z oporem pod obrzeżem, beton B-15 
(0,040 m3/mb).

29 d.5 Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 30 x 8 cm na 
podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione 
zaprawą cementową.

30 d.5 Ułożenie ścieku przychodnikowego z kostki kamiennej o 
grubości 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, 
spoiny wypełnione zaprawą cementową.  Ściek przy 
sklepie wzdłuż budynku.
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D-05.03.23.021 m2

(190,0+35,0+52,0+73,0+243,0)*1,27 m2 753,110
55,83+49,0 m2 104,830

RAZEM 857,940
D-05.03.23.041 m2

68,00 m2 68,000
RAZEM 68,000

D-05.01.03.022 m2

950,00 m2 950,000
RAZEM 950,000

6 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
D-06.01.01.003 m2

(190,0+35,0+52,0+73,0+243,0)*1,0 m2 593,000
RAZEM 593,000

D-06.01.03.201 m

10,00 m 10,000
RAZEM 10,000

D-06.01.02.142 m3

0,60 m3 0,600
RAZEM 0,600

D-06.03.01.032 m3

2450,0*0,12 m3 294,000
RAZEM 294,000

D-06.04.01.011 m

2160,0+1240,0 m 3400,000
RAZEM 3400,000

D-07.01.01.051 m2

25,00 m2 25,000
RAZEM 25,000

D-07.02.01.011 szt

4,00 szt 4,000
RAZEM 4,000

D-07.02.01.073 szt

4,00 szt 4,000
RAZEM 4,000

7 ROBOTY POMIAROWE KOŃCOWE
D-01.01.01.021 ha

3000*20*0,0001 ha 6,000
RAZEM 6,000

31 d.5 Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej 
szarej grubości 8 cm na podsypce piaskowej gr. 3 cm, 
spoiny wypełnione piaskiem.  Nawierzchnia chodników.

32 d.5 Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej 
szarej grubości 8 cm na podsypce cementowo- 
piaskowej gr. 3 cm, spoiny wypełnione piaskiem.  
Nawierzchnia zatoki autobusowej.

33 d.5 Wykonanie nawierzchni żwirowej - nawierzchnia z 
frezowiny na zjazdach, grubość średnio 16 cm.

34 d.6 Humusowanie z obsianiem skarp przy grubości warstwy 
ziemi urodzajnej 5 cm.

35 d.6 Umocnienie dna rowów korytkami żelbetowymi głębokimi 
ułożonymi na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny 
wypełnione zaprawą cementową.  Umocnienie wlotu do 
studni D-1A.

36 d.6 Wykonanie betonowych elementów odwodnienia w 
skarpach i dnach rowów.  Wykonanie wylotu kolektora.

37 d.6 Uzupełnienie poboczy frezowiną, grubość warstwy do 12 
cm. Rozścielenie i zagęszczenie frezowiny.

38 d.6 Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i 
skarp do wymaganych (projektowanych) rzędnych.

39 d.6 Oznakowanie poziome jezdni materiałami 
grubowarstwowymi - linie na przejsciach dla pieszych P-
10, wykonywane sposobem mechanicznym.

40 d.6 Ustawienie słupków z rur stalowych śr. 50mm dla 
znaków drogowych

41 d.6 Przymocowanie do gotowych słupków znaków 
informacyjnych D-6, folia odblaskowa II generacji.

42 d.7 Roboty pomiarowe  - trasa dróg w terenie pagórkowatym 
lub górskim. Pomiar geodezyjny powykonawczy.
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