
    Jednostka
Lp Kod  CPV Nr  SST  Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych  

 jm  ilość
1 2 3 4 5 6

I                                        ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE                 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 45100000-8 01.01.01 Odtworzenie trasy w terenie równinnym km 0,93

2 45110000-1 01.02.04 Rozbiórka nawierzchni z mieszanki mineralno-as
faltowej grubości 4,0-6,0 cm z odwozem gruzu  
poza teren budowy  190+160+36 m2 386,00

3 45110000-1 01.02.04 Rozbiórka  podbudowy z kruszywa kamiennego
grubości 15 cm z odwozem gruzu poza teren bu
dowy jw. m2 386,00

4 45110000-1 01.02.04 Rozbiórka  krawężników betonowych 15x30 na
podsypce cem.- piask. z odwozem gruzu poza 
teren budowy     mb 1160,00

5 45110000-1 01.02.04 Wymiana hydrantu nadziemnego na podziemny kpl 2,00
Razem ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

II ROBOTY ZIEMNE
6 45110000-1 02.01.01 Wykopy liniowe i jamiste wykonywane koparka-

mi w gruncie kat. II-IV pod kanalizację deszcz. 
z transp.gruntu poza teren budowy
kolektor 252,00x1,00x1,5               =378,00
przykanaliki 60,00x0,50x1,00          = 30,00
studzienki ściekowe 1,0x1,0x1,50x24=36,00
studnie rewizyjne 2,0x2,0x1,8x8       =58,00 m3 502,00

7 45110000-1 02.03.01 Wykonanie nasypów-zasypanie wykopów po wyk. 
kanalizacji gruntem kat.I z ukopu wraz z zagęsz-
czeniem-zasypanie kanalizacji   poz.5x75% m3 377,00

8 45110000-1 02.03.01 Plantowanie poboczy i pasów zieleni  -grunt kat.
kat.I-II m2 2100,00
Razem ROBOTY ZIEMNE

III ODWODNIENIE
9 45232440-8 03.02.01 Wykonanie kolektora z rur PVC o średnicy 

315/7,7 mm mb 252,00
10 45232440-8 03.02.01 Wykonanie przykanalików z rur PVC o średnicy

160/4 mm mb 72,00
11 45232440-8 03.02.01 Wykonanie studzienek  ściekowych z kręgów bet.

średn.500 mm z osadnikiem bez syfonu z wpustem 
krawężnikowo-jezdnym szt. 12,00

12 45232440-8 03.02.01 Rozebranie i ustawienie nowych studni ściekowych
o gł. do 1,50 m  z rur betonowych o średnicy 500 mm
z wpustami ulicznymi typu ciężkiego krawężnikowo-
jezdne wraz z robotami  ziemnymi i przykanalikami szt. 12,00

13 45232440-8 03.02.01 Wykonanie studni rewizyjnych z kręgów bet.średn.
1000 mm z włazem żeliwnym i wys. do 2,0m szt. 8,00

14 45232440-8 03.02.01 Wykonanie wylotu kolektora średnicy 300 mm 
(beton B30 lub bruk) szt. 1,00

15
45232440-8 03.02.01

Regulacja pionowa istniejących włazów studni 
rewizyjnych - płyt żelbetowych proastokątnych  szt. 19,00

16
45232440-8 03.02.01

Regulacja pionowa istniejących włazów studni 
rewizyjnych -znajdujących się w chodniku 15+4 szt. 19,00

17
45232440-8 03.02.01

Regulacja wysokościowa skrzynek zaworów  
wodociągowych  szt. 10,00
Razem ODWODNIENIE

IV PODBUDOWA
18 45233140-2 04.01.01 Wykonanie koryta pod poszerzenia i skrzyżowania w 

w gruncie kat.II-IV o śr. głębokości 40cm
wg zestawienia  - nawierzchnia nowa 386+88 m2 474,00

19 45233140-2 04.01.01 Wykonanie koryta pod konstr. zjazdów  
w gr.kat. II_IV o śr. głębokości 30cm z wywozem
nadm. gruntu teren poza budowy   m2 610,00

20 45233140-2 04.01.01 Wykonanie koryta w gruncie kat.II-IV o średniej
głęb.20cm pod konstrukcję chodnika z wywiezieniem
nadmiaru gruntu poza teren budowy m2 1890,00

21 45233140-2 04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża
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w gruncie kat. I-IV pod konstrukcję jezdni na 
poszerzeniu, skrzyzowaniach i zjazdach 
474,00+610+1890,00= m2 2974,00

22 45233140-2 04.02.02 Wykonanie i zagęszczenie warstwy mrozochronnej
z piasku grubości 15 cm ( zjazdy) m2 610,00

23 45233140-2 04.05.01 Wzmocnienie podłoża pod konstrukcję jezdni war-
stwą z gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5
MPa grubości 10 cm ( naw. nowa)  m2 474,00

24 45233140-2 04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 stabilizo-
wanego mechanicznie - grubość po zagęszczeniu
20 cm - jw. m2 474,00

25 45233140-2 04.04.02 Podbudowa z betonu kl.C8/10 pod chodnik
grubość po zagęszczeniu 10cm m2 1890,00

26 45233140-2 04.06.01 Podbudowa z betonu B 7,5 grubości 12 cm
na zjazdach do posesji m2 610,00

27 45233140-2 05.03.05b Wyrównanie istn.nawierzchni mieszanką mineralno-
asfaltową  AC11W 50/70 z wbudowaniem mech.
1770x0,03x2,65 Mg 140,72

28 45233140-2 04.03.01a Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej
wg tabeli m2 5520,00

29 45233140-2 04.03.01a Skropienie warstw konstrukcyjnych
asfaltem w il.0,5 kg /m2 m2 5520,00
Razem PODBUDOWA

V NAWIERZCHNIA
30 45233140-2 05.03.05b Warstwa wiążąca z AC16W 50/70

grubości 7cm m2 474,00
31 45233140-2 05.03.13a Warstwa ścieralna z SMA 8  50/70, przy gr. warstwy

po zagęszczeniu 4 cm, skropienie międzywarstwowe
kruszywo na warstwę uszorstniającą o uziarnieniu 2/4
w ilości do 1,5 kg/m2 m2 5520,00

32 45233140-2 05.03.11 Frezowanie profilujące nawierzchni bitumicznej
o średniej grubości. 2,0 cm
wg zest.powierzchni m2 1770,00

33 45233140-2 05.03.23a Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grub.8 cm
na podsypce cementowo - piaskowej
 zjazdy kolor grafitowy m2 610,00
Razem NAWIERZCHNIA

VI ROBOTY WYKO ŃCZENIOWE
34 45110000-1 06.01.01 Humusowanie z obsianiem nasionami traw- grubość

warstwy humusu 5,0 cm
jak poz.7 m2 2100,00
razem ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

VII URZ ĄDZENIA BEZPIECZE ŃSTWA RUCHU
35 45233221-4 07.01.01 Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe

m2 152,00
36 45233221-4 07.01.01 Słupki pionowych znaków drogowych z rur stalowych

ocynkowanych o śred. 2`` i gr. ścianki 3,2 mm
(do 30 % giętych) szt. 19,00

37 45233290-8 07.02.01 Oznakowanie pionowe-ustawienie znaków drogo-
wych pionowych odblaskowych(typ II, średnie)
 szt. 27,00

38 45233140-2 07.05.01 Bariery ochronne  stalowe SP-05, z odcinkami 
początkowymi, końcowymi i zakończeniami wraz z 
rozbiórką istniejących mb 40,00

razem URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

VIII ELEMENTY ULIC
39 45233140-2 08.01.01b Ustawienie krawężniów betonowych 15x30 na pod-

sypce cementowo-piaskowej na ławie betonowej z 
 oporem z betonu B15 - wg KPED 03.10 mb 1938,00

40 45233140-2 05.03.23a Wykonanie chodnika i z kostki brukowej betonowej
grubości  6cm na podsypce piaskowej grubości 5 cm m2 1890,00
w tym 15% kostka grafitowa

41 45233140-2 08.03.01 Ustawienie obrzeży betonowych 6x20 na ławie
betonowej C12/15 mb 920,00

42 45233140-2 08.03.01 Ustawienie obrzeży betonowych 8x30 na ławie 
betonowej C12/15 - wjazdy mb 357,00



43 45233140-2 08.05.06a Ułożenie ścieku przykrawężnikowego z kostki bruko-
wej betonowej szer.20 cm naławie betonowej 
z betonu B15 mb 1852,00

44
45233140-2 05.03.23a

Ułożenie palisady betonowej  wys. 60 cm na ławie 
betonowej C12/15 mb 38,00
razem ELEMENTY ULIC

IX PRÓG ZWALNIAJ ĄCY Z PRZEJŚIEM DLA PIESZYCH

45

45233140-2 08.07.01b
Rozebranie nawierzchni grubości 8 cm z mas mineralno-
bitumicznych, wykonane mechanicznie            7*6 m2 42,00

46

45233140-2 08.07.01b Rozebranie podbudowy grubości z kruszywado 
wysokości potrzeb wyniesionego przejścia gr. średnio 
do 10 cm m2 42,00

47

45233140-2 08.07.01b Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem 
kamiennym o uziarnieniu ciągłym 0-31,5 mm, 
zagęszczanym mechanicznie, przy grubości warstwy po 
zagęszczeniu do 10 cm    7*6*0,1 m3 4,20

48

45233140-2 08.07.01b Nawierzchnia progu płytowego z przejściem dla 
pieszych z kostki brukowej betonowej kolorowej, o 
grubości : 8 cm - na podsypce cementowo-piaskowej 
czerwony 12 m2 , grafitowy 15,6 m2 27,60

49

45233140-2 08.07.01b Nawierzchnia progu płytowego z przejściem dla 
pieszych, z kostki brukowej betonowej koloru białego na 
pasach przejść, o grubości : 8 cm - na podsypce 
cementowo-piaskowej    biały 14,4 m2 14,40

50

45233140-2 08.07.01b
Słupki pionowych znaków drogowych z rur stalowych 
ocynkowanych o śred. 2`` i gr. ścianki 3,2 mm szt. 2,00

51
45233140-2 08.07.01b Tablice znaków drogowych - znaki średnie, folia II 

generacji szt. 6,00
razem PRÓG ZWALNIAJĄCY

X OŚWIETLENIE - KOLIZJA
45 45316110-9 kalk. 

własna Rozbiórka 2 szt. starych słupów wraz z montażem 2 szt. 
nowych z wyłączeniem napięcia i wymianą przyłączy kmpl. 1,00
razem OŚWIETLENIE - KOLIZJA


