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Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIÓRKOWE
1

d.1
D-01.01.01 Obsługa geodezyjna budowy. Odtworzenie trasy i punktów

wysokościowych, pomiar powykonawczy
km

0.30 km 0.30
RAZEM 0.30

2
d.1

D-07.02.01 Wdrożenie, utrzymanie i likwidacja tymczasowej organizacji
ruchu

kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

3
d.1

D-01.02.04 Rozbiórka bariery składającej się ze słupków granitowych -
2 szt wraz z fundametami , prętami stalowymi z segregacją
wraz z wywozem elementów stalowych i kamiennych z kosz-
tami składowania odpadów - pod wiaduktem kolejowym

kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

4
d.1

D-01.02.04 Rozebranie istniejących przepustów pod zjazdami z rur be-
tonowych D=600mm z wywozem gruzu betonowego i kosz-
tami skladowania odpadów

m

22.00 m 22.00
RAZEM 22.00

5
d.1

D-01.02.04 Rozebranie przepustu pod zjazdem z rur betonowych D=
500mm wraz z ściankami czołowymi z wywozem gruzu beto-
nowego i kosztami skladowania odpadów

m

6.50 m 6.50
RAZEM 6.50

6
d.1

D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych gr. 20
cm ( zabudowa rowu na zjeździe)

m2

45.00 m2 45.00
RAZEM 45.00

7
d.1

D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr.
do 8 cm mechanicznie z kosztami składowania / utylizacji.

m2

608.00 m2 608.00
RAZEM 608.00

2 ROBOTY ZIEMNE
8

d.2
D-01.02.01 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni - 3szt. z

wywozem pni, karpiny i gałęzi, karczy i resztek. Drzewa do
wycinki:
- o średnicy 10 -35cm - 3 szt

szt

3 szt 3.00
RAZEM 3.00

9
d.2

D-01.02.01 Mechaniczne ścinanie i karczowanie krzaków i podszyć m2

4 m2 4.00
RAZEM 4.00

10
d.2

D-02.01.01 Roboty ziemne - wykopy pod konstrukcję nawierzchni jezdni
w starej nawierzchni gruntowej wzmacnianej kruszywem,
pod ławy betonowe oporników,  z wywozem i kosztami skła-
dowania.

m3

910.49 m3 910.49
RAZEM 910.49

11
d.2

D-02.01.01 Roboty ziemne - formowanie i zagęszczanie nasypów z do-
starczeniem gruntu niewysadzinowego wynikające z korekty
niwelety jezdni na wlocie do ulicy Złotoryjskiej

m3

52.00 m3 52.00
RAZEM 52.00

3 ELEMENTY ULIC
12
d.3

D-08.01.01 Opornik betonowy o wymiarach 12×25×100 z wykonaniem
ław betonowych  z oporem z betonu C12/15 o Fb 0,05 m2

m

983.00 m 983.00
RAZEM 983.00

4 PODBUDOWY
13
d.4

D-04.01.01 Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstruk-
cyjne.

m2

2040.26 m2 2040.26
RAZEM 2040.26

14
d.4

D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm  stabilizowa-
nego mechanicznie,  gr. 20 cm - JEZDNIA + ZJAZDY

m2
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1824.00 m2 1824.00

RAZEM 1824.00
15
d.4

D-04.04.02 Warstwa odcinająca wykonana i zagęszczana mechanicznie
o gr.15 cm

m2

2040.26 m2 2040.26
RAZEM 2040.26

16
d.4

D-02.03.01c Wzmacnianie podłoża gruntowego geowłókniną
separacyjno-wzmacniającą

m2

2040.26 m2 2040.26
RAZEM 2040.26

17
d.4

D-04.03.01 Oczyszczenie i  skropienie (mulsją asfaltową lub asfaltem
upłynnionym w ilości 0,7 - 1,0 kg/m2) warstw konstrukcyj-
nych :
- po ułożeniu warstwy podbudowy z kruszywa - 1824.00m2
- między warstwą wiążącą a warstwa ścieralną -1824.00 m2

m2

1824.00*2 m2 3648.00
RAZEM 3648.00

5 NAWIERZCHNIE
18
d.5

D-05.03.05 Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/16mm, gr. 5 cm -
AC-0/16-W-50/70 - JEZDNIA + ZJAZDY

m2

1824.00 m2 1824.00
RAZEM 1824.00

19
d.5

D-05.03.05 Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/11mm, gr. 4 cm -
AC-0/11-S-50/70 - JEZDNIA + ZJAZDY

m2

1824.00 m2 1824.00
RAZEM 1824.00

20
d.5

D-05.02.01 Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/31,5mm o łącznej
grubości warstwy 20cm - odcinek na skraju lasu

m2

38.50 m2 38.50
RAZEM 38.50

6 ELEMENTY ODWODNIENIA
21
d.6

D-02.01.01 Roboty ziemne - wykopy liniowe rowów pod zabudowę przu-
pustów pod zjazdami, umocnień na częściowy odkład do
rozplantowania i zasypania umocnień wraz z profilowaniem
poboczy gruntowych i wywozem nadmiaru gruntu oraz kosz-
tami składowania - na długości przepustów, umocnień kory-
tami betonowymi KS, płytami betonowymi ażurowymi oraz
ściankami kątowymi oporowymi

m3

342.50 m3 342.50
RAZEM 342.50

22
d.6

D-06.01.01 Umocnienie rowów korytami betonowymi KS 68x59x75cm
na podłożu z betonu C8/10 grub. 10cm wraz z wykonaniem
wykopu liniowego oraz obsypaniem koryt gruntem rodzimym

m

565.00 m 565.00
RAZEM 565.00

23
d.6

D-06.01.01 Umocnienie rowu płytami betonowymi ażurowymi
60x40x8cm na podsypce cementoto piaskowej grub. 5cm

m2

135.30 m2 135.30
RAZEM 135.30

24
d.6

D-06.01.01 Umocnienie rowu ściankami kątowymi betonowymi typu L
80x50cm na podsypce cementowo-piaskowej i ławie z beto-
nu C8/10 o grub. 15cm z wypełnieniem przestrzeni do ścia-
ny kamiennej przyczółka

m

19.50 m 19.50
RAZEM 19.50

25
d.6

D-06.01.01 Umocnienie rowu ściankami kątowymi betonowymi typu L
105x65cm na podsypce cementowo-piaskowej i ławie z be-
tonu C8/10 o grub. 15cm

m

19.50 m 19.50
RAZEM 19.50

26
d.6

D-06.02.01 Przepusty pod zjazdami i drogą z rur PEHD D=600mm na
ławie pospółki 0/31,5mm grub. 15cm

m

26.30 m 26.30
RAZEM 26.30

27
d.6

D-06.02.01 Przepust pod drogą z rur PEHD D=800mm na ławie pospółki
0/31,5mm grub. 20cm

m
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8.20+1.80 m 10.00

RAZEM 10.00
28
d.6

D-06.02.01 Przepusty pod zjazdami i drogą : ścianki czołowe z kamienia
murowego nieregularnego lub typu "formak" na zaprawie ce-
mentowej, ze spoinowaniem zaprawą cemnentową powierz-
chni elewacyjnych na fundamentach z betonu C16/20 o Vb=
12,80m3

m3

13.40 m3 13.40
RAZEM 13.40

29
d.6

D-06.02.01 Przepusty pod drogą z rur PEHD D=200mm na ławie po-
spółki 0/31,5mm grub. 15cm

m

8.70 m 8.70
RAZEM 8.70

30
d.6

D-06.02.01 Przepust z rur PEHD D=400mm na ławie pospółki 0/31,5mm
grub. 15cm - podłączenie boczne rowu otwartego z terenu
poza pasem drogowym, przepust pod drogą w ul. Złotoryjs-
kiej

m

1.70+9.00 m 10.70
RAZEM 10.70

31
d.6

D-03.03.02 Zabudowa wodospustów z drewna twardego m

7.00 m 7.00
RAZEM 7.00

32
d.6

D-02.01.01 Wykopy ręczne rowów (bajpas) z obrobieniem na czysto
skarp i dna i rozplantowaniem urobku

m

399.00 m 399.00
RAZEM 399.00

33
d.6

D-03.02.01 Komora połączeniowa murowana z bloczków betonowych
M-6 (14x25x38cm) na zaprawie cementowej M15, o wymia-
rach 2,00x2,00m w świetle ścian, grub.muru 25cm(24cm),
na fundamencie płytowym grub. 20cm z betonu C20/25,  pły-
ta nastudzienna o średnicy Dz=3,30m wyposażona w właz
żeliwny D400. Na dnie komory kineta z betonu 25/30. Częś-
ci odziemne ścian komory izolowac przeciwwilgociowo, dwu-
warstwowo srodkami bitumicznymi

kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

34
d.6

D-03.02.01 Zbiornik ujęciowy z zbiornikiem zawiesin szybko opadają-
cych wylewany na mokro z betonu C25/30 zbrojonego prze-
ciw skurczowo siatką z prętów żebrowanych w dwóch po-
wierzchniach ze stali BSt500 o oczkach 200x200m na fun-
damencie płytowym grubości 20cm z betonu C25/30. Części
odziemne ścian komory izolować przeciwwilgociowo, dwu-
warstwowo środkami bitumicznymi. Vbet.=2,20m3; stal = 67,
3kg

kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

35
d.6

D-07.06.02 Bariery ochronne stalowe jednostronne SP-05.Bariery
ochronne stalowe jednostronne: odcinek prosty 16m plus 2
odcinki skosów po 4,00m tj. 8,00m - zakończenia barier.

m

4.00 m 4.00
RAZEM 4.00

7 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
36
d.7

D-03.02.01a Regulacja pionowa skrzynek zaworów wodociągowych i ga-
zowych

szt

3 szt 3.00
RAZEM 3.00

37
d.7

D-03.02.01a Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych szt

2 szt 2.00
RAZEM 2.00

38
d.7

D-06.03.01 Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0-31,5mm stabi-
lizowanym mechanicznie gr. 10cm

m2

410.40 m2 410.40
RAZEM 410.40
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39
d.7

D-09.01.01 Plantowanie (obrabianie na czysto ) skarp m2

1025.00 m2 1025.00
RAZEM 1025.00

40
d.7

D-09.01.01 Zieleń drogowa. Humusowanie terenów zielonych wraz z
obsianiem trawą.

m2

1325.00 m2 1325.00
RAZEM 1325.00

41
d.7

D-07.05.01 Bariery ochronne stalowe jednostronne SP-05.Bariery
ochronne stalowe jednostronne: odcinek prosty 16m plus 2
odcinki skosów po 4,00m tj. 8,00m - zakończenia barier.

m

24.00 m 24.00
RAZEM 24.00

8 RENOWACJA ROWU ODPROWADZAJACEGO WODY DO POTOKU WIDN ICA
42
d.8

D-06.02.01 Oczyszczenie przepustu 1,00x0,80 m pod drogą wojewódz-
ką z namułu

m

16.00 m 16.00
RAZEM 16.00

43
d.8

D-06.02.01 Oczyszczenie komory (zbiornika 4,00x1,25) na terenie ZPE-
W z namułu i naprawa ścian poprzez uzupełnie ubytków be-
tonem i kamieniem murowym na zaprawie cementowej

kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

44
d.8

D-06.02.01 Oczyszczenie przepustu śred. 60cm na terenie ZPW-E z re-
montem ścianki czołowej wylotu

m

4.00 m 4.00
RAZEM 4.00

45
d.8

D-06.01.01 Umocnienie rowów korytami betonowymi KS 68x59x75cm
na podłożu z betonu C8/10 grub. 10cm

m

159.75 m 159.75
RAZEM 159.75

46
d.8

D-02.01.01 Wykopy ręczne rowów - pogłębienie istniejącego rowu do
projektowanej niwelety dna z obrobieniem na czysto skarp i
dna

m

248.70 m 248.70
RAZEM 248.70

47
d.8

D-09.01.01 Plantowanie (obrabianie na czysto ) skarp m2

1134.00 m2 1134.00
RAZEM 1134.00

48
d.8

D-06.02.01 Oczyszczenie przepustu śred. 2 x 60cm w ulicy Nowy Świat m

2*16.00 m 32.00
RAZEM 32.00

49
d.8

D-06.02.01 Ścianki czołowe z kamienia murowego nieregularnego lub
typu "formak" na zaprawie cementowej, ze spoinowaniem
zaprawą cemnentową powierzchni elewacyjnych na funda-
mencie  z betonu C16/20 - nowe ścianki czołowe na wlocie i
wylocie dla istniejącego przepustu 2xd600mm w ulicy Nowy
Świat

m3

3.60 m3 3.60
RAZEM 3.60
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