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DOLNY_RYNEK_LwŚl.KST OBMIAR

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 geodezyjny powykonawczy
ha

0,37 ha 0,37
RAZEM 0,37

2
d.1

D-07.02.01 Opracowanie wraz z zatwierdzeniem, wdrożenie, utrzyma-
nie i likwidacja tymczasowej organizacji ruchu

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

3
d.1

D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni jezdni z mas mineralno-bitumicz-
nych gr. średn. 4 cm mechanicznie, z wywozem i kosztami
składowania odpadów asfaltowych z ich utylizacją

m2

1703,72 m2 1 703,72
RAZEM 1 703,72

4
d.1

D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni chodnika z kostki kamiennej 5/
7cm, z segregacją i składowaniem na placu budowy do po-
nownej zabudowy (przy schodach)

m2

143,84 m2 143,84
RAZEM 143,84

5
d.1

D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni chodnika z kostki bazaltowej 5/
7cm,  z segregacją i składowaniem na placu budowy do po-
nownej zabudowy (WC, punkt inf.)

m2

53,3 m2 53,30
RAZEM 53,30

6
d.1

D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni chodnika z kostki kamiennej 9/
11cm,  z segregacją i składowaniem na placu budowy do
ponownej zabudowy (wzdłuz ratusza i zabudowy wew.)

m2

103,40 m2 103,40
RAZEM 103,40

7
d.1

D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni zatok postojowych z kostki kamien-
nej 9/11cm,  z segregacją i składowaniem na placu budowy
do ponownej zabudowy

m2

129,19 m2 129,19
RAZEM 129,19

8
d.1

D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni jezdni z kostki kamiennej 9/
11cm,(po rozbiórce naw. bitumicznych)  z segregacją i skła-
dowaniem na placu budowy do ponownej zabudowy

m2

1226,00 m2 1 226,00
RAZEM 1 226,00

9
d.1

D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni chodniów z mas mineralno-bitu-
micznych gr. 4 cm mechanicznie, z wywozem i kosztami
składowania odpadów asfaltowych i ich utylizacją

m2

619,54 m2 619,54
RAZEM 619,54

10
d.1

D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni chodników z betonowej kostki bru-
kowej grub. 8cm, z oczyszczeniem, segregacją, składowa-
niem na paletach z wywozem w miejsce wskazane przez In-
westora

m2

416,77 m2 416,77
RAZEM 416,77

11
d.1

D-01.02.04 Rozebranie krawężników kamiennych 15×30cm na ławie
betonowej, ze składowaniem na placu budowy do ponownej
zabudowy

m

447,00 m 447,00
RAZEM 447,00

12
d.1

D-01.02.04 Rozebranie kamiennych obrzeży trawnikowych ze składo-
waniem na placu budowy do ponownej zabudowy

m

26,00 m 26,00
RAZEM 26,00

13
d.1

D-01.02.04 Rozebranie klombów z kamienia murowego, z wywozem i
kosztami składowania odpadów kamiennych

m3

17,45 m3 17,45
RAZEM 17,45

2 ROBOTY ZIEMNE
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Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

14
d.2

D-02.01.01 Roboty ziemne - wykopy pod konstrukcję nawierzchni
placu, jezdni, chodników i zatok postojowych w starych pod-
budowach, wykopy pod ławy betonowe krawężników i ob-
rzeży, z wywozem i kosztami składowania urobku

m3

977,63 m3 977,63
RAZEM 977,63

15
d.2

D-02.01.01 Roboty ziemne - wykopy w gruncie urodzajnym, wywóz hu-
musu / ziemi urodzajnej z klombu kwiatowego w miejsce
wzkazane przez Inwestora

m3

118,00 m3 118,00
RAZEM 118,00

3 PODBUDOWY
16
d.3

D-04.01.01 Profilowanie i zagęszczenie podłoża rodzimego pod warst-
wy konstrukcyjne.

m2

3365,42 m2 3 365,42
RAZEM 3 365,42

17
d.3

D-04.05.01a Stabilizacja kruszywa naturalnego cementem (towarowa) o
Rm=2,5MPa, grub. 10cm
(powierzchnie placowe, postojowe)

m2

1879,00 m2 1 879,00
RAZEM 1 879,00

18
d.3

D-04.05.01a Stabilizacja kruszywa naturalnego cementem (towarowa) o
Rm=2,5MPa, grub. 10cm
- jezdnia

m2

787,42 m2 787,42
RAZEM 787,42

19
d.3

D-04.04.02b Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31.5 mm  stabilizowa-
nego mechanicznie, gr. 15 cm -          (powierzchnie placo-
we , postojowe i chodnikowe)

m2

2578,00 m2 2 578,00
RAZEM 2 578,00

20
d.3

D-04.04.02b Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31.5 mm  stabilizowa-
nego mechanicznie, gr. 15 cm -  jezdnia

m2

787,42 m2 787,42
RAZEM 787,42

4 ELEMENTY ULIC
21
d.4

D-08.01.02a Krawężniki kamienne (rozbiórkowe z kalkulacja docicia
uszkodzonych, niepełnych końcówek ) wystające oraz zato-
pione o wymiarach 15×30 cm, z wykonaniem ław betono-
wych z oporem z betonu C12/15 o Fb=0,07m2.

m

381,31 m 381,31
RAZEM 381,31

22
d.4

D-08.01.02a Oporniki granitowe, płomieniowane, proste10x20x120cm z
krawędzia frezowaną na głębokość 2-3cm jako oparcie dla
osłony poziomej drzew z jednoczesnym obramowaniem
chodnika. Oporniki zabudowane na ławie betonowej z opo-
rem z betonu C12/15 o Fb=0,03m2.
Osłona pozioma, kwadratowa 120x120cm - 9 szt.

m

43,20 m 43,20
RAZEM 43,20

23
d.4

D-08.01.02a Oporniki granitowe, płomieniowane, łukowe10x20cm - R w
fazie =0,60 z krawędzią wewnętrzną frezowaną na głębo-
kość 2-3cm jako oparcie dla osłony poziomej drzew z jedno-
czesnym obramowaniem chodnika. Oporniki zabudowane
na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 o Fb=
0,03m2.
Osłona pozioma, okrągła  D=120 - 14 szt.

m

52,75 m 52,75
RAZEM 52,75

24
d.4

D-08.05.03 Ścieki uliczne z kostki kamiennej (bazaltowej z rozbiórki) 9/
11cm - trzy rzędy  na ławie betonowej z betonu C12/25 o
Fb=0.06m2 z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m

143,10 m 143,10
RAZEM 143,10

5 NAWIERZCHNIE
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25
d.5

D-05.03.05a Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/11mm, gr. 4 cm -
AC-11S-50/70 - JEZDNIA NA NOWEJ KONSTRYUKCJI

m2

787,42 m2 787,42
RAZEM 787,42

26
d.5

D-05.03.05a Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/11mm, gr. 4 cm -
AC-11S-50/70 - JEZDNIA W REJONIE SKRZYŻOWANIA Z
UL. CHROBREGO - bez przebudowy konstrucji

m2

170,57 m2 170,57
RAZEM 170,57

27
d.5

D-05.03.05a Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/16mm, gr. 4 cm -
AC-16W-50/70 - JEZDNIA

m2

787,42 m2 787,42
RAZEM 787,42

28
d.5

D-05.03.01 Układanie nawierzchni z kostki granitowej rzędowej 15×22×
12cm na podsypce cem.-piask. grub. 3÷5cm -  ZATOKA
(Chrobrego)

m2

31,00 m2 31,00
RAZEM 31,00

29
d.5

D-05.03.01 Układanie nawierzchni z kostki granitowej nieregularnej 9/
11cm (rozbiórkowa) na podsypce cem.-piask. grub. 3÷5cm -
ZATOKI POSTOJOWE

m2

314,92 m2 314,92
RAZEM 314,92

30
d.5

D-05.03.01 Układanie rzędowo nawierzchni z kostki granitowej, rozbiór-
kowej 9/11cm na podsypce piaskowej grub. 3÷5cm -
CHODNIKI

m2

651,86 m2 651,86
RAZEM 651,86

31
d.5

D-05.03.01 Układanie krzywolininowo nawierzchni z kostki granitowej,
rozbiórkowej 9/11cm na podsypce piaskowej grub. 3÷5cm -
POWIERZCHNIE PLACOWE

m2

461,28 m2 461,28
RAZEM 461,28

32
d.5

D--05.03.01 Układanie nawierzchni z kostki granitowej, płomieniowanej,
ciętej z płyt grub 8cm,  na podsypce cementowo- piaskowej
grub. 3÷5cm z wypełnieniem spoin zaprawą - fugą epoksy-
dową  - POWIERZCHNIE PLACOWE

m2

371,95 m2 371,95
RAZEM 371,95

33
d.5

D--05.03.01 Układanie nawierzchni z kostki granitowej, grub.7/9cm w
mozaikę na podsypce piaskowej grub. 3÷5cm - POWIERZ-
CHNIE PLACOWE

m2

210,62 m2 210,62
RAZEM 210,62

34
d.5

D--05.03.01 Układanie nawierzchni z kostki bazaltowej grub. 7/9cm (kos-
tka z rozbiórki) na podsypce cementowo-piaskowej grub. 3÷
5cm, z wypełnieniem spoin zapraw a cementową - OPASKI
NA POWIERZCHNIACH PLACOWYCH i CHODNIKO-
WYCH

m2

190,14 m2 190,14
RAZEM 190,14

35
d.5

D-08.02.03 Układanie nawierzchni z płyt granitowych, płomieniowanych
75×75×8cm na podsypce piaskowej grub. 3÷5cm - PO-
WIERZCHNIE PLACOWE

m2

138,38 m2 138,38
RAZEM 138,38

36
d.5

D-08.02.03 Układanie nawierzchni z płyt granitowych,płomieniowanych
50×50×8cm na podsypce piaskowej grub. 3÷5cm - CHOD-
NIKI

m2

178,83 m2 178,83
RAZEM 178,83

6 ODWODNIENIE
37
d.6

D-03.02.01 Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicz-
nych

szt

4 szt 4,00
RAZEM 4,00
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38
d.6

D-03.02.01 Przebudowa (zmiana lokalizacji) studzienk ściekowe polega-
jąca na likwidacji starych studzienek i budowie nowych z go-
towych elementów betonowych o śr. 500 mm z osadnikiem
bez syfonu z podłączeniem do istniejących przykanalików,
wpust klasy D400

szt

5 szt 5,00
RAZEM 5,00

39
d.6

D-03.03.01 Odwodnienie liniowe z polimerobetonu o szerokości korytka
w świetle 200 mm i wysokości 300; z rusztem żeliwnym kla-
sa obciążenia C250, w tym skrzynka odpływowa z koszem
osadczym

m

15,00 m 15,00
RAZEM 15,00

40
d.6

D-03.02.01 Przykanalik deszczowy PVC DN200mm(160mm) tj. wyko-
nanie wykopu liniowego, ułożenie podsypki piaskowej
15cm, ułożenie przykanalika PVC, połączenie z istniejącym,
obsypanie piaskiem zasypanie wykopu pospółką z zagęsz-
czeniem

m

7,00+6,00 m 13,00
RAZEM 13,00

41
d.6

D-03.02.01 Studzienka ściekowa  z gotowych elementów betonowych o
śr. 500 mm, H=80cm bez osadnika, zwieńczona płytą grani-
tową, płomieniowaną, okrągłą D=80cm, grubości 12cm; w
lokalizacji zdroju.

szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00

42
d.6

D-03.02.01 Mechaniczne czyszczenie studzienek ściekowych i przyka-
nalików (studzienki ściekowe do regulacji)

szt

4 szt 4,00
RAZEM 4,00

43
d.6

D-03.02.01 Mechaniczne czyszczenie przykanalików (przykanaliki prze-
budowanych studzoienek ściekowych)

szt

4 szt 4,00
RAZEM 4,00

7 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
44
d.7

D-03.02.01a Regulacja pionowa włazów kanałowych szt

15 szt 15,00
RAZEM 15,00

45
d.7

D-03.02.01a Regulacja pionowa  skrzynek zaworowych - wodociągo-
wych i gazowych

szt

18 szt 18,00
RAZEM 18,00

46
d.7

D-03.02.01a Regulacja pionowa studzienek teletechnicznych z wyminą
nakryw betonowych na z wypełnieniem granitowym (nakry-
wy przekarze wł. sieci)

szt

6 szt 6,00
RAZEM 6,00

47
d.7

D-10.02.01 Remont (regulacja) - przebudowa w planie istniejących gór-
nych stopni granitowych, blokowych po stronie południowej
placu Wolności.Remont polegający na przełożeniu stopni
na podlożu z betonu C12/15 z montażem, wklejaniem w
stopnie
 (2 szt./stopnień) bolcy z prętów zbrojeniowych d=8cm,
ograniczający możliwość poziomego przemieszczania stop-
ni.

m

155,00 m 155,00
RAZEM 155,00

8 MAŁA ARCHITEKTURA
48
d.8

D-09.01.02 Dostawa i zabudowa ławek  parkowych z oparciem szt

10 szt 10,00
RAZEM 10,00

49
d.8

D-09.01.02 Dostawa i zabudowa ławek  parkowych bez oparcia szt

2 szt 2,00
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RAZEM 2,00

50
d.8

D-09.01.02 Dostawa i zabudowa koszy na śmieci szt

7 szt 7,00
RAZEM 7,00

51
d.8

D-09.01.02 Dostawa i zabudowa tablic informacyjnych - duże szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00

52
d.8

D-09.01.02 Dostawa i zabudowa tablic informacyjnych - średnie, dwu-
słupowe

szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00

53
d.8

D-09.01.02 Dostawa i zabudowa tablic informacyjnych - małe, jednosłu-
powe

szt

5 szt 5,00
RAZEM 5,00

54
d.8

D-09.01.02 Zabudowa zdroju (zdrój przekaże Inwestor) szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00

55
d.8

D-09.01.02 Zabudowa pręgierza na podstawie kamiennej, płycie gra-
niotwej płomieniowanej, okrągłej, grub.12cm, średnicy 80cm

szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00

56
d.8

D-09.01.02 Dostawa i zabudowa stojaka na rowery - min. pięciostano-
wiskowy

szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00

57
d.8

D-09.01.02 Dostawa i zabudowa donic mobilnych szt

8 szt 8,00
RAZEM 8,00

9 ZIELEŃ. NASADZENIA DRZEW
58
d.9

D-09.01.02 Dostawa i zabudowa osłon na drzewa: pionowych (koszy) i
poziomych okrągłych, żeliwnych o średnicy D=1200mm z
otworami pod montaż opraw oświetleniowych o średnicy
montażowej 160mm

szt

14 szt 14,00
RAZEM 14,00

59
d.9

D-09.01.02 Dostawa i zabudowa osłon na drzewa: pionowych (koszy)  i
poziomych krat ( kwadratowych) 1200x1200mm, żeliwnych
w chodniku o wzorze jak istniejące

szt

6 szt 6,00
RAZEM 6,00

60
d.9

D-09.01.02 Sadzenie drzew liściastych z bryłą korzeniową, o pokroju
kulistym (Acer platanoides Globosum), na terenie płaskim w
gruncie z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.
7 m, wysokość sadzonki 180-200cm

szt

20 szt 20,00
RAZEM 20,00

61
d.9

D-09.01.02 Wykonanie elementów dekoracyjnych wokół nasadzonych
drzew na skwerze dolnym  z grysu marmurowego "Biała
Marianna" na pow. 14szt.x 3,14x0.60x0.60=6,78m2 poprzez
ułożenie warstwy grubości 5cm z zagęszczeniem na tkani-
nie zabezpieczającej przed chwastami, pod osłoną
pozioma, żeliwną drzew

m2

6,78 m2 6,78
RAZEM 6,78

10 OZNAKOWANIE I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
62
d.
10

D-07.02.01 Demontaż starego oznakowania: słupki szt

15 szt 15,00
RAZEM 15,00
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63
d.
10

D-07.02.01 Demontaż starego oznakowania:  tarcze szt

20 szt 20,00
RAZEM 20,00

64
d.
10

D-07.02.01 Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych, ocynkowa-
nych - stylizowane odlewami żeliwnymi

szt

16 szt 16,00
RAZEM 16,00

65
d.
10

D-07.02.01 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegaw-
cze i informacyjne

szt

32 szt 32,00
RAZEM 32,00

66
d.
10

D-07.01.01 Oznakowanie poziome jezdni: linie segregacyjne, linie na
skrzyżowaniach i przejściach, strzałki i symbole za pomocą
mas chemoutwardzalnych, grubowarstwowe wykonywane
mechanicznie - oznakowanie gładkie:  białe - 60.30m2 ; nie-
bieskie - 21.60 m2

m2

60,30+21,60 m2 81,90
RAZEM 81,90
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