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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 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km

0.30 km 0.30
RAZEM 0.30

2
d.1

D-02.01.01 Roboty ziemne - przygotowawcze: mechaniczne zdjęciem
ziemi urodzajnej (darni i gleby) z pasa środkowego jezdni
(między koleinami) oraz obustronnych zielonych poboczy z
wywozem urobku

m2

810.00 m2 810.00
RAZEM 810.00

3
d.1

D-01.02.01 Uporządkowaniem terenu pasa drogowego w zakresie po-
za poboczem gruntowym wzmocnionym kruszywem łama-
nym, na szerokości 1,00-1,50m z każdej strony poprzez
wykoszenie chwastów, porostów, samosiewów tzw. pod-
szycia wraz z wyrównaniem terenu z grubsza poprzez
ścięcie nierówności wraz z wywozem odpadów. Roboty te
należy wykonać również na przylegających skarpach.

ha

0.09 ha 0.09
RAZEM 0.09

2 ROBOTY ZIEMNE I ODWODNIENIE
4

d.2
D-02.01.01 Roboty ziemne - wykopy / korytowanie pod konstrukcję

nawierzchni jezdni na poszerzeniach, mijankach, zjazdach
i na odcinku początkowym drogi w celu utrzymania istnie-
jącej niwelety na długości istniejącej zabudowy z wywo-
zem i kosztami składowania urobku

m3

66.00 m3 66.00
RAZEM 66.00

3 PODBUDOWY
5

d.3
D-04.01.01 Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy kons-

trukcyjne: jezdnia, zjazdy, mijanki - lokalizacje pełnego ko-
rytowania

m2

1212.00 m2 1212.00
RAZEM 1212.00

6
d.3

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm  stabilizowa-
nego mechanicznie, warstwa  gr. 25 cm - mijanki - lokali-
zacje pełnego korytowania

m2

114.00 m2 114.00
RAZEM 114.00

7
d.3

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5  mm  stabilizo-
wanego mechanicznie, warstwa sredniej grubości 20 cm -
jezdnia, zjazdy

m2

1037.72 m2 1037.72
RAZEM 1037.72

8
d.3

D-04.03.01 Oczyszczenie i  skropienie (mulsją asfaltową lub asfaltem
upłynnionym w ilości 0,7 - 1,0 kg/m2) warstw 
konstrukcyjnych :
- na warstwie podbudowy z kruszywa 
- między warstwą wiążącą a warstwa ścieralną

m2

2088.72 m2 2088.72
RAZEM 2088.72

4 NAWIERZCHNIE
9

d.4
D-05.03.05b Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/16mm, gr. 5 cm

- AC-0/16-W-50/70 : jezdnia plus zjazdy i mijanki bitumicz-
ne

m2

1068.00 m2 1068.00
RAZEM 1068.00

10
d.4

D-05.03.05a Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/11mm, gr. 4 cm
- AC-0/11-S-50/70 : jezdnia plus zjazdy i mijanki bitumicz-
ne

m2

1030.00 m2 1030.00
RAZEM 1030.00

5 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
11
d.5

D-06.03.01a Wzmocnienie poboczy kruszywem łamanym 0-31,5mm
stabilizowanym mechanicznie, warstwą gr. 10cm

m2

407.00 m2 407.00
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RAZEM 407.00

12
d.5

D-02.01.01 Plantowanie (obrabianie na czysto ) skarp i poboczy grun-
towych

m2

450.00 m2 450.00
RAZEM 450.00

13
d.5

D-09.01.01 Zieleń drogowa. Humusowanie (rościelenie ziemi muro-
dzajnej) na gruntowych poboczach i obsianiem trawą.

m2

350.00 m2 350.00
RAZEM 350.00

14
d.5

D-01.03.04 Zabudowa rur osłonowych, dwudzielnych z polietylenu
HDPE o średnicy D110mm na sieci podziemnej: energe-
tycznej i teletechnicznej wraz z robotami ziemnymi: wykop
liniowy i zasypanie.

m

2*30.00 m 60.00
RAZEM 60.00
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