
Lp. Nr 
spec.techn.

Opis j.m.  Ilo ść 

1.1
1 d.1.1 D-M-00.00.00 Dostarczenie instalacja i demontaż tablic informacyjnych, urządzeń 

zabezpieczających plac budowy, świateł ostrzegawczych zapór, ogrodzenia itd. 
Utrzymanie na czas budowy zabezpieczenia placu budowy i tablic 
informacyjnych. Wykonanie, utrzymanie oraz likwidacja organizacji ruchu na 
czas budowy. Wykonanie oraz likwidacja objazdów na czas budowy. 
Wykonanie oraz likwidacja dróg tymczasowych na czas budowy.

kpl              1,00    

2 d.1.1 D-M-00.00.00 Geodezyjna i budowlana dokumentacja powykonawcza kpl              1,00    

1.2
3 d.1.2 D-01.01.01 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych km              0,50    

4 d.1.2 D-01.02.04 Rozbiórka nawierzchni bitumicznej gr. 4cm m2              6,00    

5 d.1.2 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm m2          605,00    

6 d.1.2 D-01.02.04 Rozbiórka nawierzchni z płytek chodnikowych gr. 8 cm m2          366,00    

7 d.1.2 D-01.02.04 Rozbiórka nawierzchni betonowej gr. 10cm m2          660,00    

8 d.1.2 D-01.02.04 Rozbiórka podbudowy z kruszywa - gr. 15cm m2       1 633,00    

9 d.1.2 D-01.02.04 Rozbiórka krawężników betonowych m          102,00    

10 d.1.2 D-01.02.04 Rozbiórka obrzeży betonowych m       1 057,00    

11 d.1.2 D-01.02.04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki m3          419,00    

12 d.1.2 D-01.02.04 Usunięcie istniejącego oznakowania poziomego szt  kpl 

13 d.1.2 D-01.02.04 Rozebranie słupków znaków drogowych szt.              9,00    

14 d.1.2 D-01.02.04 Zdjęcie tarcz znaków drogowych szt.            15,00    

15 d.1.2 D-01.01.01 Odtworzenie znaków geodezyjnych szt              1,00    

16 d.1.2 D-01.02.02 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej grubość warstwy 20 cm m3            27,00    

17 d.1.2 D-01.02.02 Pryzmowanie humusu do wykorzystania na placu budowy m3            27,00    

18 d.1.2 D - 03.02.01a 
D - 03.02.01b

Regulacja wysokościowa urządzeń obcych szt.              6,00    

19 d.1.2 D - 03.02.01a Wymiana pokrywy wpustu deszczowego na bezpieczny dla rowerzystów szt.              2,00    

1.3
20 d.1.3 D-02.00.01 D-

02.01.01
Wykopy wykonywane mechanicznie w gruntach kat. I-II z transportem urobku 
na odkład samochodami na odl. do 10 km wraz z uformowaniem i wyrównaniem 
skarp na odkładzie

m3          143,00    

21 d.1.3 D-04.01.01 Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 
wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV

m2          898,00    

22 d.1.3 D-02.00.01 D-
02.03.01

Nasypy wykonywane mechanicznie z gruntów kat. I-II z transportem urobku na 
nasyp samochodami na odl. 10 km wraz z formowaniem i zagęszczeniem 
nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą

m3              1,00    

1.4
23 d.1.4 D-04.05.01 Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,0 - 

gr. 15 cm
m2       1 016,00    

24 d.1.4 D-04.04.02 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego C90/3 stabilizowanego 
mechanicznie (uziarnienie 0/31.5) - gr. warstwy po zagęszczeniu - 15 cm

m2       1 016,00    

25 d.1.4 D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych m2       1 016,00    

26 d.1.4 D-05.03.05a Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 8S - gr.4 cm m2       1 016,00    

1.5
27 d.1.6 D-04.05.01 Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,0 - 

gr. 15 cm
m2          417,00    

28 d.1.6 D-04.04.02 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego C90/3 stabilizowanego 
mechanicznie (uziarnienie 0/31.5 lub 0/63) - gr. warstwy po zagęszczeniu - 15 
cm

m2          417,00    

29 d.1.6 D-05.03.23 Wykonanie warstwy z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 - gr. 3cm

m2          216,00    

30 d.1.6 D-05.03.23 Wykonanie warstwy z płyt chodnikowych 35x35 - gr. 8 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej 1:4 - gr. 3cm

m2          162,00    

31 d.1.6 D-05.03.23 Wykonanie warstwy nawierzchni z płytek dla osób niedowidzących m2            39,00    

1.6
32 d.1.7 D-05.03.23 Wykonanie warstwy z płyt chodnikowych 50x50 - gr. 8 cm na podsypce 

cementowo-piaskowej 1:4 - gr. 3cm
m2          210,00    

1.7
33 d.1.8 D-07.01.01 Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową białą odblaskową, linie na 

skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych
m2          292,00    
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34 d.1.8 D-07.01.01 Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową białą, strzałki i inne symbole m2            26,00    

35 d.1.8 D-07.02.01 Ustawienie słupów z rur stalowych dla znaków drogowych, wraz z wykopaniem 
i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami

szt.            26,00    

36 d.1.8 D-07.02.01 Przymocowanie do gotowych słupków znaków nakazu typu B (średnica 
800mm), folia odblaskowa I generacji

szt.              1,00    

37 d.1.8 D-07.02.01 Przymocowanie do gotowych słupków znaków nakazu typu C (średnica 
400mm), folia odblaskowa I generacji

szt.            17,00    

38 d.1.8 D-07.02.01 Przymocowanie do gotowych słupków znaków informacyjne typu D, folia 
odblaskowa I generacji

szt.              7,00    

39 d.1.8 D-07.01.01 Malowanie powierzchni przejazdu dla rowerzystów na kolor czerwony m2            97,00    

40 d.1.8 D-07.02.01 Montaż barierek podpórek dla rowerzystów przy skrzyżowaniach i przejazdach szt            10,00    

1.8
41 d.1.9 D-08.01.01 Ustawienie krawężników betonowych 15x30x100 cm m            29,00    

42 d.1.9 D-08.03.01 Ustawienie obrzeży betonowych 8x30x100 cm m       1 214,00    

43 d.1.9 D-08.01.01 D-
08.03.01

Wykonanie ławy z oporem beton C12/15 (krawężniki betonowe, obrzeża 
chodnikowe, ściek)

m3            51,00    

1.9
44 

d.1.10
D-09.01.01 Wykonanie trawników siewem, z humusowaniem (materiał z rozbiórki) warstwą 

o średniej grubości 20 cm
m2          135,00    

1.10
45 

d.1.11
D-M-00.00.00 Zabezpieczenie sieci teletechczniej - rury osłonowe dwudzielne fi 160 mm m              5,00    

46 
d.1.11

D-M-00.00.00 Zabezpieczenie kabli eletr. - rury osłonowe dwudzielne fi 160 mm m              5,00    

47 
d.1.11

D-M-00.00.00 Zabezpieczenie kabli eletr. - rury osłonowe dwudzielne fi 110 mm m              5,00    

ZABEZPIECZENIE SIECI TELETECHNCZNEJ I ELEKTRYCZNEJ

ELEMENTY DRÓG I ULIC

ZIELEŃ DROGOWA


