
Nazwa Ilość

1 2 3 4 5

* DM.00.00.00 Wymagania ogólne ---- ----

DM.00.00.00 Wymagania ogólne

1
Koszt dostosowania się do Wymagań Ogólnych zawartych w  Specyfikacji Technicznej 

DM.00.00.00.
ryczałt 1,00

2 Wykonanie projektu, utrzymanie oraz likwidacja tymczasowej organizacji ruchu ryczałt 1,00

* D-01.00.00. Roboty przygotowawcze ---- ----

D-01.01.01. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych

3 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych km 0,10

D-01.02.02. Zdjęcie warstwy humusu

4
Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) wywiezienie oraz 

składowanie, grubość warstwy średnio 30 cm 
m

2 700,00

D-01.02.04. Rozbiórka elementów kolidujących z Inwestycją

5 Rozbiórka elementów żelbetowych, betonowych i kamiennych, w tym przepustu m
3 50,00

* D-02.00.00. Roboty ziemne ---- ----

D-02.01.01. Wykonanie wykopów

6 Wykop wraz z umocnieniem ścian wykopu m
3 250,00

D-02.03.01. Wykonanie nasypów

7 Nasyp budowlany m
3 150,00

* D-03.00.00. Odwodnienie korpusu drogowego ---- ----

D-03.01.04a Przepusty z blachy falistej 

8
Montaż kompletnego przepustu z rury stalowej łukowo-kołowej o wymiarach 1,96x1,92 

wraz z robotami towarzyszącymi
mb 12,66

9

Tymczasowe przełożenie rowu oraz przecisk rurą stalową o śr. 60cm celem 

przepuszczenia  wód w trakcie realizacji inwestycji oraz roboty towarzyszące - w 

przypadku gdy wody będą występowały.

ryczałt 1,00

* D-06.00.00. Roboty wykończeniowe ---- ----

D.06.01.01. Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów                              

10  Humusowanie wraz z profilowaniem skarp 10 cm m
2 500,00

11
Wykonanie ścieków skarpowych szt. 1 wg. KPED 01.24 z dostosowaniem łącznika 

betonowego do szerokości rowu
mb 7,00

D.06.01.01a Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków przy przepustach                                                                              

12
Umocnienie skarp brukiem kamiennym na betonie C12/15 grubości 10 cm z 

wypełnieniem spoin zaprawą                                                                                           
m

2 100,00

D-06.01.01b Murek oporowy z bloczków betonowych i gruntu zbrojonego 

13
Wykonanie kompletnej ściany oporowej z bloczków betonowych i gruntu zbrojonego 

geosiatkami wraz z gzymsem i fundamentem
m

2 60,00

D.06.03.01 Ścinanie i uzupełnianie poboczy

14 Mieszanka niezwiązana C50/30 0/31,5 o gr. 15 cm m
2 100,00

D.06.04.01 Oczyszczenie i profilowanie oraz przełożenie istniejących rowów

15 Oczyszczenie i profilowanie istniejących rowów. mb 209,00

16 Przełożenie istniejących rowów mb 12,00

D.07.00.00. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu ---- ----

D-07.05.01. Bariery ochronne stalowe

17 Bariery ochronne stalowe N2W2 mb 100,00

D.08.00.00 Elementy ulic ---- ----

D.08.03.01 Betonowe obrzeża chodnikowe

18 Ustawienie obrzeży betonowych 30x8x100 cm na suchym betonie C12/15 gr. 5 cm mb 140,00

G.00.12.01 Pomiar powykonawczy ---- ----

G.00.12.01 Pomiar powykonawczy zrealizowanych obiektów drogowych

19 Zakres objęty inwestycją km 0,10
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