
Załącznik nr 2 

Wykonawca : 

Adres : 

fax 

FORMULARZ CEN JEDNOSTKOWYCH NA BIEŻĄCE REMONTY 

I UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH NA TERENIE 

GMINY CIECHANÓW  Zadanie nr 2

Lp. Wyszczególnienie robót J.m Przewidywana 

ilość robót 

Cena 

jednostkowa 

netto (zł) 

Wartość 

robót 

netto (zł) 

Wartość robót 

brutto (zł) 

  
1. Remont cząstkowy 

nawierzchni 
tłuczniowych przy użyciu
kruszywa łamanego przy 
głębokości wybojów śr. 5
cm 

m2 1500

2. Remont cząstkowy 
nawierzchni 
tłuczniowych przez 
użyciu kruszywa 
łamanego przy 
głębokości wybojów śr. 
10 cm 

m2 1000

Wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego (dolomit lub inna skała twarda zgodnie z normą 
PN-B11112) wraz z korytowaniem do głębokości 40 cm z podsypką odsączającą do grubości 10 
cm i wywozem nakładu do 1 km 
3. grubość 10 cm po m2 19.000



uwałowaniu 
4. grubość 15 cm po 

uwałowaniu 
m2 15.000

Odwodnienie terenu 
5. Udrożnienie rowów 

przy grubości namułu 
10 cm wraz z 
wywozem na 
odległość do 5 km 

mb 7000

6. Pogłębienie rowów z 
profilowaniem skarp, 
grubości namułu 30 
cm z wywozem na 
odległość do 5 km 

mb 2000 

Kopanie rowów odwadniających, trapezowych 
7. na głębokość – 1 m 

na szerokość – 1 m 

mb 1000 

8. na głębokość – 1,5 m 

na szerokość – 1,5 m 

mb 1000 

Udrożnienie i czyszczenie przepustów rurowych 
9. Ø 40 cm mb 400
10. Ø 60 cm mb 400
11. Ø 80 cm mb 100 
Roboty porządkowe 
12. koszenie poboczy 

do szer. 1,5 m 
mb 70000

13. opryskiwanie 
poboczy 
herbicydem do 
szer. 1,5 m 

m2 20000 

14. profilowanie dróg 
równiarką 
drogową 

1 ha 2000 

15. ścinka poboczy do 
szer. 1,50 m wraz z
wywozem do 2 km

mb 10.000 

16. Wycinka krzaków 
i gałęzi drzew w 
pasie drogowym 
do szerokości 2 m 

mb 25.000 

Załadunek i transport szlaki oraz innych materiałów sypkich 
17. Na odległość do 

6 km 
t 3.500 

18. Na odległość do 
12 km 

t 3500 

19. Dostawa t 12000



kruszywa 
betonowego

Razem bieżące remonty nawierzchni i utrzymanie dróg 
 

    

.................................. ...................................................... 

data podpis osoby uprawnionej do 

występowania w imieniu Wykonawcy 


