
ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA 

Nazwa zadania projektowanego: ………………………………………………………………………………. 

Zamawiający:  G. D. D. K. i A . Oddział w Lublinie. 
Jednostki Projektujące:  

Lp. Rodzaj kosztu Wskazania 

Wskaźniki kosztów pośrednich (do kalkulacji szczegółowych): 
1 Rozbiórka i burzenie obiektów bud. roboty ziemne ( 30 ÷ 40%) 40 % 
2 Wykonywanie robót budowlanych drogowych ( 50 ÷ 65%) 65 % 
3 Budowa obiektów inżynierii lądowej (55 ÷75%) 75 % 
4 Wykonywanie specjalistycznych robót budowlanych (60 ÷ 80% ) 80 % 
5 Zysk (od R, M, S, Kp) 5 % 
6 Stawka roboczo-godziny 13,35 zł/r-g 

Odległość lub wskazanie miejsca pozyskiwania materiałów miejscowych 
7 Piasek 
8 Pospółka 
9 Żwir 
10 Roboty ziemne 

Odległość dokopu materiałów 
na nasyp z kopalni piasku pro-
jektant  ustala indywidualnie 
w uzgodnieniu z Kierownikiem 
Rejonu w ……………… (od-
powiednie odległości transpor-
tu należy podać wyłącznie 
w kosztorysie inwestorskim). 

        Odległość lub wskazanie miejsca składowania materiałów 
11 Gruz betonowy 
12 Destrukt 
13 Drewno z wycinki drzew 
14 Humus 
15 Przepusty 
16 Bariery 

Destrukt, słupki do znaków drogowych, bariery energochłon-
ne, kostka brukowa, dłużyce uzyskane z karczowania drzew 
i inne elementy nadające się do ponownego użycia stanowią 
własność Zamawiającego i należy je przewieźć na teren naj-
bliższej Bazy Materiałowej RDK (tylko w kosztorysie inwe-
storskim projektant określa odpowiednie odległości transpor-
tu). Całość drewna z dokonanej wycinki – przeznaczamy do 
zagospodarowania przez wykonawcę (pod warunkiem, że 
złoży odpowiednią deklarację w ofercie i tym samym skorzy-
sta z prawa pierwokupu) – zatem w kosztorysie ofertowym 
i przedmiarze dla wykonawcy nie lokalizujemy miejsca trans-
portu dłużyc, grubizny i gałęzi i nie określamy odległości 
transportu. Dla materiałów z rozbiórki nie nadających się do 
powtórnego wykorzystania, które stają się własnością wyko-
nawcy również w ofercie i przedmiarze dla wykonawcy nie 
precyzujemy miejsca oraz odległości transportu 
(w kosztorysie inwestorskim transport na odkład przyjąć na 
odl. …….. km). 
Przykładowe zapisy dla wykonawcy (przedmiar, kosztorys): 
- karczowanie drzew, wywóz dłużyc i karpiny. 
- transport materiałów z rozbiórki na teren bazy materiałów  

RDK. 
- transport materiałów z rozbiórki (np. gruz budowlany) do za  

gospodarowania przez Wykonawcę. 

Wymagania dla kosztorysu inwestorskiego 
17 Metoda kalkulacji kosztorysowej Wykonujemy kalkulację uproszczoną oraz kalkula-

cje szczegółowe cen jednostkowych robót dla wy-
branych pozycji, jeśli nie dysponujemy cenami jed-
nostkowymi robót zagregowanych. 

18 Waluta ( zł, EURO ) zł  
19 Dokładność cen: 

–  ceny jednostkowe 
–  wartość pozycji  
–  wartość zamówienia ( bez VAT ) 

–  z dokładnością do 1 gr  
–  z dokładnością do 1 gr 
–  z dokładnością do 1 zł 

 Dokładność ilości robót: 
 

z dokładnością - 0 miejsc po przecinku za wyjąt-
kiem: km, ha, mp, t i m3; dla malej ilości robót  



(do 100 m3) – do max.2 miejsca po przecinku; 
dla robót mostowych – stal jeśli w kg zaokrąglić 
do całości, jeśli w t – zaokrąglić do 1 m-ca po 
przecinku, beton – m3 do max. 1 m-ca po prze-
cinku. 
- zdjęcie w -wy humusu - w m3; 
- frezowanie – w m3; 
  pozostałe jednostki: jak w tabelach elementów 

rozliczeniowych drogowych i mostowych 
 Ceny materiałów: z kosztami zakupu, bez podatku od towarów 

i usług (ceny poziom II kwartał 2009 r). 

Obliczenie kosztu transportu mieszanki i betonu 
20 Sposób liczenia robót ziemnych ( transport 

technologiczny czy zewnętrzny) 
 

Dla transportu technologicznego robót ziemnych 
(dot. ukopów i robót ziemne podłużnych i pop-
rzecznych), odległość transportu w km określa pro-
jektant i umieszcza w sporządzanych kosztorysach 
i przedmiarach.  
Dla pozostałych robót ziemnych (dot. dokopu i od-
kładu), odległość transportu w km określa projek-
tant w porozumieniu z Kierownikami Rejonów 
i umieszcza je wyłącznie w przedmiarach 
i kosztorysach inwestorskich, natomiast 
w przedmiarach robót i kosztorysach ofertowych 
przygotowywanych do wypełnienia przez oferenta, 
ustalone powyżej odległości dowozu i odwozu mas 
ziemnych należy wykreślić; odpowiednie odległości 
transportu wykonawca ustala indywidualnie, po do-
konaniu wizji lokalnej w terenie i uwzględnia 
w sporządzanych kosztorysach ofertowych. 

21 Sposób liczenia transportu (technologiczny czy 
zewnętrzny) 
Odległość transportu 
 

Odległość transportu dla robót rozbiórkowych, wy-
wożenia dłużyc, mieszanki asfaltowej, betonu itp. 
w kosztorysie ofertowym i przedmiarach robót dla 
oferenta - nie określa się. 
W przedmiarach i kosztorysach inwestorskich dla 
transportu mas bitumicznych i betonowych – odle-
głość transportu należy przyjąć z najbliżej zlokali-
zowanej wytwórni mas bitumicznych (lokalizację 
wytwórni należy ustalić z Kierownikiem Rejonu 
w Puławach i Chełmie), dla pozostałych asortymen-
tów zgodnie z ustaleniami w innych punktach. 

Wymaganie dla sprzętu wiodącego 
22 Wytwórnie mieszanek ( wydajność ) - określona w SIWZ. 
23 Układarki ( szerokość układania ) - określona w SIWZ 
24 Ładowność środków transportu ( minimum ) samowyładowcze, min. 10 t 

Inne wymagania wyżej nie wymienione 
25 – W kosztorysach inwestorskich (zagregowanych) należy przyjmować w pierwszej kolejności

średnie ceny jednostkowe robót z przetargów organizowanych przez GDDKiA O /Lublin w II kw.
2009 r,, w następnej kolejności inne ceny rynkowe (średnie). Zaleca się do stosowania wydaw-
nictwa SEKOCENBUD, zawierające ceny jednostkowe robót, m. inn: Biuletyn cen jednostko-
wych podstawowych robót (BCJ), biuletyn cen robót drogowych i mostowych (BCD), biuletyn
cen robót przygotowawczych (BCP), biuletyn cen asortymentów robót (BCA). W przypadku bra-
ku danych rynkowych („gotowych” cen jednostkowych robót), należy przedłożyć kalkulacje
szczegółowe do wyliczonych cen jednostkowych robót, przyjmując średnie ceny czynników pro-
dukcji wg poziomu cen z II kwartału 2009r. (np. wg. danych rynkowych: SEKOCENBUD, IN-
TERCENBUD itp.).  

– wiodące katalogi nakładów rzeczowych (tylko do kalkulacji szczegółowych cen jednostkowych
robót w przypadku braku cen rynkowych): 

KNNR 1 – Roboty ziemne, KNNR 6 – Nawierzchnie na drogach i ulicach, KNR: AT-03,
AT-04, SEK 06-01, 9-11, 0-11,  2-01, 2-31, 2-33.  

– Numerację SST dostosować do aktualnie obowiązującego „Katalogu robót mostowych” zgodnie
z Zarządzeniem nr 8 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 21 września 1998 r.
i „Tabeli Elementów Rozliczeniowych” z dnia 27 stycznia 1998 r dla robót drogowych, aktualiza-



cja TER GDDKiA z IV kw. 2008 r.  
– Obowiązuje sumowanie poszczególnych działów kosztorysów i podanie numerów CPV dla każ-

dej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST).  
– Każda SST załączona do SIWZ w tomie III powinna zawierać odpowiedni opis i kod CPV. 
–  Przy sporządzaniu kosztorysów należy pamiętać, że wszystkie ceny podajemy w PLN netto. 
– Stawka VAT musi być określana zgodnie z ustawą z 11 marca 2004r. o podatku od towarów

i usług (Dz.U .Nr 54, poz.535). Podatek od towarów i usług (VAT) uwzględniamy wyłącznie
w cenie ofertowej (wartość zamówienia ustalana przez zamawiającego w kosztorysach inwestor-
skich nie obejmuje stawki VAT).  

– Kosztorys inwestorski powinien być podpisany przez osobę sporządzającą z podaniem: imienia
i nazwiska, daty sporządzenia kosztorysu inwestorskiego oraz powinien zawierać dla każdej po-
zycji podstawy ustalenia cen jednostkowych robót (bazy cenowe).  

– Wielkość zamówienia uzupełniającego może być przyjęta w kosztorysie inwestorskim wyłącznie
kwotowo (w zł) w wysokości wyliczonej, nie przekraczającej 50% wartości zamówienia podsta-
wowego. Cechą zamówienia uzupełniającego jest przewidywalność i planowany charakter. Za-
mówienie uzupełniające musi być elementem opracowania projektowego. Zakres tego opraco-
wania powinien wynikać z opisu przedmiotu zamówienia i przedmiaru. Wykonawca przygotuje
odpowiedni przedmiar na wykonanie robót w ramach zamówień uzupełniających, których ko-
nieczność wykonania (np. na istniejącym lub wydłużonym odcinku drogi) może wyniknąć
w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia publicznego. Zamówienia uzupełniające mogą doty-
czyć tych samych prac, które były przewidziane w zamówieniu podstawowym. Przedmiar należy
załączyć do tabeli elementów rozliczeniowych na wykonanie zamówień uzupełniających.
W dodatkowej tabeli elementów rozliczeniowych obejmującej roboty na istniejącym lub wydłużo-
nym odcinku robót, należy określić przewidywaną wartość prac wykonywanych w ramach zamó-
wień uzupełniających. Odpowiednie informacje o planowanych zamówieniach uzupełniających
należy umieścić w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych w pkt. 1.3. o treści następują-
cej: „ST obejmuje również wykonanie robót j.w . w ramach zamówień uzupełniających na istnie-
jącym lub wydłużonym odcinku drogi, których konieczność wykonania może wyniknąć w okresie
3 lat od udzielenia zamówienia (podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego”). 

– Wartość zamówienia podstawowego nie obejmuje zamówień uzupełniających. 
– Wartość zamówienia stanowi łączna wartości zamówienia podstawowego i zamówienia uzupeł-

niającego.  
– Stawkę robocizny kosztorysowej dla robót inżynieryjnych (dla regionu lubelskiego) należy przy-

jąć w wysokości 13,35 zł/r-g, obowiązującej w II kw. br. Stawka zawiera składniki kalkulacyjne
określone w „Polskich standardach kosztorysowania robót budowlanych”, (nie zawiera narzutu
kosztów pośrednich i i zysku kalkulacyjnego).  

– Przy kosztorysowaniu obowiązują zasady określone w „Polskich Standardach Kosztorysowania
Robót Budowlanych, wyd. Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych,  W -wa 2005 r.” 

– W przedmiarach należy podać wyliczenia ilości robót, dodatkowo należy określić nr tabel, rysun-
ków, zestawień i innych opracowań, które zostały wykorzystane do wyliczenia ilości przedmiaro-
wych robót. W przedmiarach dla wykonawcy nie podawać bazy normatywnej i cenowej. 

– Wymagane do stosowania jednostki dla poszczególnych robót należy stosować zgodnie z obo-
wiązującymi Tabelami Elementów Rozliczeniowych. Nowe pozycje robót, nie ujęte w tabelach
należy wprowadzać po uprzednim uzgodnieniu z Wydziałem Zamówień Publicznych (Nr, opis,
jednostki miary). 

– Zachować układ i zawartość dokumentów przetargowych – TOM IV, kosztorysy ofertowe oraz
kosztorysy inwestorskie zgodnie z załączonymi materiałami. 

– Dla wytwórni określić nw. wymagania, zapisane również w SST. 
„Wytwórnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym do wytwarzania mieszanek mineralno-

asfaltowych, z automatycznym sterowaniem produkcją i z możliwością dozowania dodatków ad-
hezyjnych. Wytwórnia mas bitumicznych, z której dostarczana będzie mieszanka mineralno-
asfaltowa i SMA (również zakupiona) powinna być zlokalizowana w technologicznie uzasadnio-
nej odległości tj. czas transportu od chwili zakończenia załadunku samochodu na wytwórni do
rozpoczęcia wbudowywania mieszanki powinien zapewnić spełnienie warunku zachowania tem-
peratury wbudowania oraz cech jakościowych mieszanki”. 

 W SST 01.02.01 Usunięcie drzew i krzaków, pkt.1.3 Zakres robót objętych SST, wprowadzić
zapis: 

         „Wykonawca ma prawo pierwokupu drewna, które ściął (w całości). Drewno po wycince
Wykonawca może zakupić od Zamawiającego za kwotę z wyceny szacunkowej sporządzonej
przez Rzeczoznawcę. W przypadku rezygnacji z prawa pierwokupu Wykonawca oznakuje trwale
pozyskane pnie w części odziomkowej, przetransportuje na miejsce wskazane przez Zamawia-
jącego i przekaże protokółem Zamawiającemu z wykazem ponumerowanych pni”. 

 W SST 01.02.01 Usunięcie drzew i krzaków, pkt.4.2 Transport drewna, wprowadzić zapis: 
                „O ile Warunki Kontraktu nie stanowią inaczej drewno z wycinki drzew podlega wywozow



na najbliższą Bazę Materiałową w m. ………… ”. 
– Wprowadzić obowiązujące wymagania do pkt. 6.7. SST „Wymagania ogólne”. 
       6.7.Certyfikaty i deklaracje  
 Inżynier może dopuścić do użycia: 

1. Wyroby posiadające znak CE – bez ograniczeń; 
2. Wyroby, które nie posiadają znaku CE – pod warunkiem, gdy: 

a) wyrób został wyprodukowany na terytorium Polski 
- w zgodzie z istniejącą Polską Normą a producent załączył deklarację zgodności z tą normą, 

- w przypadku braku Polskiej Normy lub istotnej różnicy od jej zapisów, to w zgodzie z uzyskaną aprobatą
techniczną, a producent załączył deklarację zgodności z tą aprobatą, 
- posiada znak budowlany świadczący o zgodności z Polską Normą wyrobu albo aprobatą techniczną
a producent załączył odpowiednią informację o wyrobie; 

b) wyrób został wyprodukowany poza terytorium Polski, ale udzielono mu aprobaty technicznej
a producent załączył do wyrobu deklarację zgodności z tą aprobatą; 

c) jest to wyrób umieszczony w odpowiednim wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie
dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanym
regułami sztuki budowlanej; 

3. Jednostkowego, w danym obiekcie budowlanym wyrobu wytworzonego według indywidualnej doku-
mentacji technicznej, dla którego producent wydał specjalne oświadczenie o zgodności wyrobu z tą do-
kumentacją oraz z przepisami. 

Wyrób budowlany, który posiada oznakowanie CE lub znak budowlany, albo posiada deklaracje zgodności, nie
może być modyfikowany bez utraty ważności dokumentów dopuszczających do wbudowania. W przypadku za-
stosowania modyfikacji należy uzyskać aprobatę techniczną dla tego wyrobu. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda partia dostar-
czona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wyko-
nawcę Inżynierowi. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
– Wprowadzić uzupełnienia do Specyfikacji Technicznych uwzględniając WT-1 2008. 
– Zapisy w SST dotyczące materiałów powinny się odnosić tylko do własności fizyko – mechanicznych i nie

mogą preferować pewnych materiałów czy też technologii. Błędne zapisy w SST generują setki zapytań do
dokumentów przetargowych i niepotrzebnie przedłużają proces inwestycyjny. Zapisy takie ograniczają rów-
nież konkurencyjność, swobodny przepływ materiałów, usług i technologii. 

– SST przed przekazaniem do uzgodnienia przez Wydział Zamówień Publicznych muszą być sprawdzone pod
względem merytorycznym przez Okręgowe Laboratorium Drogowe w Lublinie. 

W zał., 
- wymagania dla SIWZ – kwiecień 2009 r  
- wzory SIWZ 
- zestawienia cenowe 
  Lublin, dnia 2009-07-24 

 



– 1 – 

  

Wydział Zamówień Publicznych Oddział w Lublinie: 
 (informacja wg. stanu prawnego na dzień: czerwiec 2009 r). 
 
      
    

Wymagania dla dokumentów przetargowych (SIWZ),  
przekazanych do Wydziału Zamówień Publicznych 

 
                                            
 Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jedno-
lity Dz.U . z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), zwaną w dalszej treści „ustawą Pzp”, za-
mawiający przygotowując postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego opracowuje 
dokument p.n. Specyfikacje istotnych warunków zamówienia (SIWZ). 
 Specyfikacje są najważniejszym dokumentem zawierającym m.in. opis przedmiotu za-
mówienia, oczekiwania zamawiającego wobec wykonawców, postanowienia i regulacje, co do 
przebiegu postępowania, możliwości odwoławcze oraz wymogi odnośnie sposobu przygoto-
wania ofert i sposobu obliczenia ceny.  
 Zasady przygotowania dokumentów przetargowych (SIWZ) są stale aktualizowane   
przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w W -wie. 
 Jednostka projektowa w trakcie przygotowaniu dokumentacji przetargowej powinna 
uzgodnić z zamawiającym aktualnie obowiązującą wersję SIWZ oraz założenia wyjściowe do 
kosztorysowania inwestorskiego. Przez założenia wyjściowe do kosztorysowania należy ro-
zumieć dane techniczne i organizacyjne nie określone w dokumentacji projektowej oraz Szcze-
gółowej Specyfikacji Technicznej, mające wpływ na wysokość wartości zamówienia.  
Założenia wyjściowe dla opracowania SIWZ i kosztorysu inwestorskiego powinny obejmować 
następujące zagadnienia: 

Do kosztorysowania: 
1. odległość transportu technologicznego; 
2. zasady odzysku materiałów z rozbiórki; 
3. narzuty kosztorysowe; 
4. inne niezbędne. 

Dokumentacja przetargowa (SIWZ) dla robót budowlanych dostarczana przez projek-
tanta  powinna zawierać następujące elementy: 

  

Tom III: DOKUMENTACJA PROJEKTOWA (projekt budowlany, 
wykonawczy, SST) 

Tom IV: PRZEDMIARY ROBÓT /KOSZTORYSY OFERTOWE  

                          oraz                       KOSZTORYS INWESTORSKI  

Dopuszcza się inny skład dokumentów, np.: 

Tom III: DOKUMENTACJA PROJEKTOWA (projekt budowlany, 
wykonawczy) 

Tom IV:                 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA  
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Tom V: PRZEDMIARY ROBÓT /KOSZTORYSY OFERTOWE  
                                                         
                          oraz                       KOSZTORYS INWESTORSKI 
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1). Dokumentacja Projektowa  (projekt budowlany, wykonawczy, SST). 

Obecnie, aby zlecić wykonanie robót budowlanych finansowanych ze środków publicz-
nych, zamawiający musi posiadać dokumentację projektową oraz specyfikacje techniczne wy-
konania i odbioru robót. 

Wg art.31, ust.1 ustawy - Prawo zamówień publicznych - przedmiot zamówienia na ro-
boty budowlane należy opisać za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji tech-
nicznej wykonania i odbioru robót (SST). 
Dokumentacja Projektowa (Tom III) powinna zawierać Projekt Budowlany oraz wybrane ele-
menty Projektu Wykonawczego w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia 
Przedmiaru Robót, Kosztorysu Inwestorskiego, przygotowania oferty przez Wykonawcę, jak 
określono w paragrafie 4.1. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września.2004 r 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicz-
nych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
(Dz.U . Nr 202, poz. 2072) – na wykonanie robót budowlanych, dla których jest wymagane 
pozwolenie na budowę. 

Dokumentacja projektowa służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie ro-
bót budowlanych, dla których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę, jak okre-
ślono w paragrafie 4.2 Rozporządzenia j.w . może składać się z wybranych elementów projek-
tu budowlanego i wykonawczego, na podstawie których wykonawca będzie w stanie przygo-
tować ofertę. 

2) Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (Tom III  lub IV). 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest opracowaniem, w którym zapisane są 

warunki techniczne realizowanych robót i normy techniczne. SST należy opracować dla po-
szczególnych rodzajów lub grup robót. Zakres i forma specyfikacji technicznych wykonania 
i odbioru robót budowlanych została określona w sposób ogólny w rozporządzeniu Ministra In-
frastruktury z dnia 2 września 2004 r. Każda specyfikacja techniczna, zarówno część ogólna jak 
i specyfikacja szczegółowa powinna zawierać układ 10 punktów analogicznych do podanego 
w rozporządzeniu. W każdym punkcie powinna być zawarta odpowiednia informacja dot. np. 
sposobu wykonania transportu, stosowanych maszyn i sprzętu, zapewniających osiągnięcie 
określonego standardu robót. SST funkcjonuje łącznie z dokumentacją techniczną i musi po-
wstać przed przedmiarem robót.  

SST należy dostosować do aktualnie obowiązujących norm i przepisów, m.in. Ustawy 
z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane (z późn. zmianami), Rozporządzenia Ministra Infra-
struktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków 
i sygnałów drogowych, łącznie z zał. 1÷4 (Dz. U . Nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 
r.). 

Zapisy w specyfikacjach dotyczące materiałów powinny się odnosić tylko do własności 
fizyko-mechanicznych, zabrania się preferowania pewnych materiałów czy też wybranych  
technologii. SST powinny być sprawdzone pod względem merytorycznym przez Laboratorium 
Drogowe Zamawiającego a następnie przekazane do sprawdzenia w Wydziale Zamówień Pu-
blicznych razem z przedmiarem robót, kosztorysem ofertowym i kosztorysem inwestorskim. 

Dla wytwórni określić nw. wymagania, zapisane również w SST. 
„Wytwórnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym do wytwarzania mieszanek mineralno-

asfaltowych, z automatycznym sterowaniem produkcją i z możliwością dozowania dodatków 
adhezyjnych. Wytwórnia mas bitumicznych, z której dostarczana będzie mieszanka mineralno-
asfaltowa i SMA (również zakupiona) powinna być zlokalizowana w technologicznie uzasad-
nionej odległości tj. czas transportu od chwili zakończenia załadunku samochodu na wytwórni 
do rozpoczęcia wbudowywania mieszanki powinien zapewnić spełnienie warunku zachowania 
temperatury wbudowania oraz cech jakościowych mieszanki”. 
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3). Kosztorys Ofertowy  (Tom IV lub V). 
Przez  kosztorys ofertowy należy rozumieć przedmiar robót uzupełniony przez wyko-

nawcę np. cenami jednostkowymi robót. 
Formularz kosztorysu ofertowego powinien być sporządzony przez projektanta 

w formie tabeli zawierającej zagregowane ośmiocyfrowe elementy rozliczeniowe 
w następującym układzie kolumn i wierszy: Lp., numer SST i kod pozycji przedmiaru zgodny 
z Tabelą Elementów Rozliczeniowych (TER) oraz numer CPV, wyszczególnienie elementów 
rozliczeniowych, jednostka miary, ilość jednostek, cena jednostkowa (wypełniana przez Wy-
konawcę), cena za element rozliczeniowy (wypełniana przez Wykonawcę). 

W Kosztorysie Ofertowym elementy rozliczeniowe powinny odnosić się do szczegóło-
wych specyfikacji technicznych i kategorii robót według Wspólnego Słownika Zamówień 
(CPV). Należy zastosować numery CPV zgodnie z rozporządzeniem w sprawie CPV, które 
weszło w życie 15 września 2008 r. Asortymenty robót powinny odnosić się do Tabeli Ele-
mentów Rozliczeniowych (TER). 

Przy sporządzaniu kosztorysu należy pamiętać, że wszystkie ceny podajemy w zł netto 
(dla robót finansowanych ze środków EBI ceny podajemy w EURO).  

Należy wykreślić w kosztorysie (ofertowym) odległości odwozu (odkład) i dowozu 
(dokop) mas ziemnych, w rozbiórkach odległości odwozu materiałów z rozbiórek oraz odle-
głości transportu mas bitumicznych, betonowych itp. Pozostawiamy odległości technologiczne 
robót ziemnych, np. ukopy poprzeczne i podłużne wykonywane w pasie drogowym. 

Formularz kosztorysu ofertowego nie może zawierać klasyfikatorów katalogowych (nr 
KNR, KNNR itp.). Klasyfikator katalogowy może służyć jedynie do uszczegółowienia opisu 
pozycji asortymentowej robót a nie wskazaniu jednostkowych nakładów rzeczowych jak to ma 
miejsce w przypadku przedmiaru do kosztorysu inwestorskiego.  

Formularz kosztorysu ofertowego powinien zawierać Tabele Wartości Elementów Sca-
lonych w układzie wielobranżowym i branżowym. 

Wersja elektroniczna Tabel oraz Kosztorysu Ofertowego powinna być dostarczona do 
Wydziału Zamówień Publicznych w w formacie danych kompatybilnych z MS Excel (wersja 
edytowalna). Kosztorys ofertowy w wersji elektronicznej będzie udostępniany wykonawcom 
na stronie internetowej zamawiającego. Kosztorys ofertowy powinien zawierać formuły obli-
czeniowe ułatwiające wyliczenie ceny ofertowej oraz może posiadać dodatkowe zabezpiecze-
nia nie utrudniające w formularzu obliczeniowym edycji cen jednostkowych robót i wartości 
pozycji.   

Wersję papierową w /w dokumentów dla postępowań w trybie przetargu nieograniczo-
nego należy dostarczyć do Wydziału Zamówień Publicznych w 1-nym egzemplarzu. Dla po-
stępowań w trybie przetargu ograniczonego, ilość dostarczonych dokumentów w wersji papie-
rowej (dokumentacja projektowa, kosztorysy ofertowe i przedmiary robót) będzie ustalana in-
dywidualnie wg. potrzeb wynikających z przeprowadzonej procedury.  

4). Przedmiar Robót (Tom IV lub V) rozumiany jako składnik dokumentacji projektowej 
powinien być przygotowany zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury z dnia 2 września i zawierać oprócz tabeli, nowe elementy, tj. Kartę Tytułową 
Przedmiaru Robót i Spis Działów. 

W tabeli przedmiaru robót należy podać następujące informacje: 
 w kolumnie Lp numer pozycji przedmiaru, np. 1.1; 
      w kolumnie Podstawy: 
 numer grupy robót, np. D-01.00.00 
 numer specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, zawierającej 

wymagania dla danego elementu przedmiaru, np. D-01.01.01; 
 nr CPV, np. 45233000-9; 
 kod pozycji przedmiaru dla asortymentu przedmiaru, określony zgodnie z ustaloną in-

dywidualnie systematyką robót (należy przyjąć rozwiązanie polegające na zastosowaniu 
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oznaczeń kodowych wynikających z Tabeli Elementów Rozliczeniowych (TER), zale-
conej do stosowania przez GDDKiA w W -wie), np. D-01.01.01.11; 

 Klasyfikator katalogowy (Nr KNR) np. KNNR 1 0213-0101,  oraz podstawę wyceny dla 
poszczególnych pozycji przedmiarów, np. 2kw08a wyłącznie w załączniku do kosztory-
su inwestorskiego; 

  w następnych kolumnach: 
 nazwę i opis pozycji przedmiaru, podstawę obmiaru (nr tabeli, rysunku, zestawienia itp.) 

dla przedmiarów stanowiących załącznik do kosztorysu inwestorskiego i ofertowego. 
oraz obliczenia ilości jednostek miary; 

 jednostkę miary, której dotyczy pozycja przedmiaru; 
 ilość jednostek miary pozycji przedmiaru. 

  Ilości jednostek miary podane w przedmiarze w kolumnie „ilość jednostek” należy po-
dawać z dokładnością bez miejsc po przecinku (z wyjątkami określonymi w danych wyjścio-
wych do projektowania). Ilości robót powinny być wyliczone na podstawie rysunków doku-
mentacji projektowej, wyłącznie w sposób zgodny z zasadami podanymi w specyfikacjach 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 

Oprócz przedmiaru robót rozumianego jako składnik dokumentacji projektowej, opisu-
jącego przedmiot zamówienia i przekazywanego wykonawcom dla potrzeb przygotowania 
oferty, należy opracować Przedmiar Robót dla potrzeb opracowania Kosztorysu Inwestorskie-
go. 

Pojęcie tak rozumianego przedmiaru jest określone w przepisach dotyczących kosztory-
su inwestorskiego, a mianowicie w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 
2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obli-
czania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowla-
nych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.  

W zasadzie różnica w stosunku do przedmiaru stanowiącego składnik dokumentacji 
projektowej polega tylko na tym, że dodatkowo w przedmiarze będzie wskazany klasyfikator 
katalogowy oraz podstawa ustalenia cen jednostkowych lub jednostkowych nakładów rzeczo-
wych. O ile, bowiem w przypadku przedmiaru opracowywanego dla potrzeb wykonawców ro-
bót nie są podawane żadne podstawy wyceny, to w przedmiarze dla potrzeb kalkulacji koszto-
rysu inwestorskiego powinny być podane dokładne dane jednoznacznie wskazujące na sposób 
i podstawę wyceny. 

W przedmiarze robót dla potrzeb opracowania Kosztorysu Inwestorskiego należy podać 
dla poszczególnych pozycji w kolumnie „Podstawa”, informację o zastosowanych danych ryn-
kowych o cenach. Przez dane rynkowe należy rozumieć dane z zawartych wcześniej umów lub 
powszechnie stosowanych, aktualnych publikacji wydawanych przez firmy specjalistyczne 
zajmujące się problemem cen w budownictwie. Zamawiający udostępnia aktualne bazy ceno-
we, sporządzane kwartalne na podstawie cen zawartych w umowach przetargowych. Informa-
cja o zastosowanych danych rynkowych może być podana również w kalkulacjach cen jed-
nostkowych robót. Powyższe informacje są wymagane przy sporządzaniu Kosztorysu Inwe-
storskiego i umożliwiają skontrolowanie poprawności jego sporządzenia.  

W Przedmiarze Robót dołączonym do Kosztorysu Ofertowego należy usunąć wszystkie 
informacje dotyczące zastosowanych danych rynkowych. W Przedmiarze Robót dołączonym 
do Kosztorysu Ofertowego nie umieszczamy informacji o bazach normatywnych (katalogach). 
Można wykorzystać opisy robót, stosowane w katalogach z nakładami rzeczowymi. Podsta-
wową zaletą takiego rozwiązania jest to, nie są narzucanie wykonawcy określone technologie 
wykonania robót.  

W Przedmiarze Robót elementy rozliczeniowe powinny odnosić się do szczegółowych 
specyfikacji technicznych i pięciocyfrowych kategorii robót według Wspólnego Słownika Za-
mówień (CPV). Należy zastosować numery CPV zgodnie z rozporządzeniem w sprawie CPV, 
które weszło w życie 15 września 2008 r. 
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W przedmiarze robót do kosztorysu ofertowego (dla wykonawcy) należy wykreślić od-
ległości odwozu (odkład) i dowozu (dokop) mas ziemnych, w rozbiórkach odległości odwozu 
materiałów z rozbiórek oraz odległości transportu mas bitumicznych, betonowych itp. 

Pozostawiamy odległości technologiczne robót ziemnych, np. ukopy poprzeczne 
i podłużne wykonywane w pasie drogowym. 

Każda pozycja przedmiaru (inwestorskiego, ofertowego) powinna zawierać nie tylko 
ilość robót w kolumnie „ilość” – ale ich wyliczenie ( w kolumnie „obliczenie ilości”), aby wy-
konawca mógł sprawdzić poprawność obliczeń. 

Pozycje przedmiaru powinny odpowiadać pozycjom robót podstawowych (dla odbioru 
robót). W przedmiarze nie uwzględniamy robót tymczasowych i prac towarzyszących, dla któ-
rych przedmiar musi wykonać wykonawca robót. 

Wersja elektroniczna przedmiaru (dla wykonawcy) powinna być dostarczona do Wy-
działu Zamówień Publicznych w w formacie danych kompatybilnych z MS Excel oraz 
w wersji papierowej w 1-nym egzemplarzu (dla przetargu nieograniczonego). 

Wersja elektroniczna przedmiaru (dla inwestora) powinna być dostarczona do Wydziału 
Zamówień Publicznych w formacie danych kompatybilnych z MS Excel lub Pdf oraz w wersji 
papierowej zawsze w 1-nym egzemplarzu. 

5). Inne uwagi:  

Kategorie robót CPV użyte do opisu elementów rozliczeniowych w przedmiarach  
i kosztorysach, można rozbudować do dziewięciocyfrowych kodów, aby uczynić tę klasyfika-
cję bardziej dokładną. Należy przy tym stosować zasadę posługiwania się odpowiednim stop-
niem precyzji odpowiadającym poziomom grupy, klasy lub kategorii na poziomie od 5 do 8 
cyfr. Stopień precyzji - szczegółowość opisu powinien być dostosowanym do zakresu robót. 
Im większy zakres tym mniejszy stopień szczegółowości. 

Podane w tej części nazwy i kody powinny odpowiadać kodom określonym 
w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r.  

Wykreślić w Kosztorysie Ofertowym i Przedmiarze Robót dołączonym do Kosztorysu 
Ofertowego odległości transportu (za wyjątkiem transportu technologicznego robót ziemnych).  
W Kosztorysie Inwestorskim uwzględnić odległości transportu, zgodnie z informacją podaną 
przez Zamawiającego w Danych Wyjściowych do Kosztorysowania. 
 

6). Kosztorys Inwestorski. 
Podstawową funkcją kosztorysu inwestorskiego jest określenie wartości robót budowla-

nych dla celów usytuowania zamówienia publicznego w określonych ustawą progach finanso-
wych. 

Kosztorys Inwestorski należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruk-
tury z dnia 18 maja 2004 r. (Dz. U . nr 130, poz. 1389 z dnia 8 czerwca 2004 r.) w sprawie me-
tod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego - metodą kalkulacji uproszczonej. 
W Kosztorysie Inwestorskim należy uwzględnić wszystkie nakłady związane z wykonaniem 
robót. Sposób kalkulacji i podstawy wyceny są w zasadzie dowolne.  

Ceny jednostkowe robót można przyjmować na podstawie danych rynkowych. Przez 
dane rynkowe (jak podano wyżej), należy rozumieć dane z zawartych wcześniej umów, udo-
stępniane przez Zamawiającego na miejscu w siedzibie Oddziału na wniosek Zespołu Projek-
towego lub powszechnie stosowane, aktualne publikacje, wydawane przez firmy specjalistycz-
ne zajmujące się problemem cen w budownictwie. Zaleca się do stosowania wydawnictwa 
SEKOCENBUD, zawierające ceny jednostkowe robót, m. Inn.: Biuletyn cen jednostkowych 
podstawowych robót (BCJ), biuletyn cen robót drogowych i mostowych (BCD), biuletyn cen 
robót przygotowawczych (BCP), Biuletyn cen asortymentów robót (BCA). 

W przypadku braku danych rynkowych („gotowych” cen jednostkowych robót), należy 
przedłożyć kalkulacje szczegółowe do wyliczonych cen jednostkowych robót. Jest to koniecz-
ne dla potrzeb dokonania oceny prawidłowości sporządzenia Kosztorysu Inwestorskiego. Kal-
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kulacje szczegółowe cen jednostkowych robót można wykonać wg dotychczasowych obowią-
zujących zasad w zakresie bazy normatywnej (mogą być stosowane wszystkie katalogi 
z nakładami rzeczowymi). Decyzje odnośnie podstawy naliczania zysku oraz stawki narzutów 
zawarte są w Założeniach Wyjściowych do Kosztorysowania. Stawkę kosztorysową robocizny 
(R) należy przyjmować w wysokości określonej w Założeniach Wyjściowych do Kosztoryso-
wania.  

 W II kwartale 2009 r należy przyjąć stawkę godzinową robocizny w wysokości 13,35 
zł/r-g (stawka robocizny kosztorysowej dla robót inżynieryjnych, dla okręgu lubelskiego, wg. 
SEKOCENBUD II kwartał 2009 r.). 

W kosztorysach inwestorskich (zagregowanych) należy uwzględniać ceny jednostkowe 
z przetargów ogłaszanych przez GDDKiA O/Lublin w II kw. 2009 r, (m.in. udostępniamy ce-
ny z przetargów m.in. na budowę obwodnic Kraśnika i Kocka, na aktualnie realizowane od-
nowy i przebudowy dróg, remonty mostów itp.), średnie ceny jednostkowe robót lub średnie 
ceny czynników produkcji (RMS) dla kalkulacji szczegółowych w II kwartale 2009r. (np. wg. 
danych rynkowych: SEKOCENBUD, INTERCENBUD itp.).  

  
Przy Sporządzaniu Kosztorysu Inwestorskiego należy pamiętać, że wszystkie ceny po-

dajemy w netto . 
W dokumentach kosztorysowych (w kosztorysie ofertowym dla wykonawcy) nie należy 

podawać wydajności i rodzaju stosowanych maszyn i sprzętu oraz nazw materiałów producen-
ta. Przykładowo w kosztorysie ofertowym i przedmiarze robót do kosztorysu ofertowego pi-
szemy „wykonanie robót ziemnych mechanicznie”, natomiast w kosztorysie inwestorskim 
i przedmiarze robót do kosztorysu inwestorskiego możemy zapisać: „wykonanie robót ziem-
nych koparkami podsiębiernymi 0,40m3”, itp. Wszystkie dokumenty (przedmiar, kosztorysy) 
należy wykonać w układzie SST i Tabeli Elementów Rozliczeniowych (8 cyfrowa numeracja 
pozycji). 

W Kosztorysie Inwestorskim elementy rozliczeniowe powinny odnosić się do szczegó-
łowych specyfikacji technicznych i kategorii robót według Wspólnego Słownika Zamówień 
(CPV). 

Kosztorys powinien zawierać Tabelę Wartości Elementów Scalonych obejmującą kilka 
branż i wielobranżową (lub jedną Tabelę Wartości Elementów Scalonych w przypadku braku 
robót wielobranżowych), odniesione do zbiorczych rodzajów robót.  

W tabelach Wartości Elementów Scalonych należy wyodrębnić tzw. „Wartość Zamó-
wienia Podstawowego”, która nie obejmuje zamówień uzupełniających i jest podstawą do usta-
lenia kwoty wadium (art. 45 ust. 5a Ustawy Pzp), oraz tzw. „Wartość Zamówienia”, która 
obejmuje zamówienia uzupełniające i jest podstawą do przyjęcia właściwego trybu postępowa-
nia przetargowego (art. 32 ust.3 Ustawy Pzp). Od w /w wartości nie naliczamy podatku VAT. 

Wielkość zamówienia uzupełniającego może być przyjęta kwotowo (w zł) w wysokości 
nie przekraczającej 50% wartości zamówienia podstawowego (kwota warunkowa, wyliczona 
w kosztorysie inwestorskim). Cechą zamówienia uzupełniającego jest przewidywalność 
i planowany charakter, których wyrazem jest szczegółowy opis już w chwili udzielania zamó-
wienia podstawowego. Zamówienie uzupełniające musi być elementem opracowania projekto-
wego. Zakres tego opracowania powinien wynikać z opisu przedmiotu zamówienia 
i przedmiaru. Przedmiotem zamówienia uzupełniającego może być np. wykonanie dodatko-
wych zjazdów, których wykonanie może wyniknąć dopiero na etapie wykonania robót.  

 W Tabeli Wartości Elementów Scalonych należy wpisać nazwy i kody robót budowla-
nych zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV) oraz w stopce dokumentu podać 
podstawę obliczenia oraz datę wykonania i imię i nazwisko osoby sporządzającej kosztorys 
łącznie z podpisem. 

Wersje elektroniczne Tabel Wartości Elementów Scalonych dla Kosztorysu Inwestor-
skiego) oraz Kosztorysu Inwestorskiego (zagregowanego) wraz z zapisanymi formułami obli-
czeniowymi powinna być dostarczona Zamawiającemu w formacie danych kompatybilnych 
z MS Excel lub Pdf. Kalkulacje szczegółowe cen jednostkowych robót w wersji elektronicznej 
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można dołączyć w wersji Pdf. W przypadku wykonania kalkulacji szczegółowych cen dla 
wszystkich pozycji przedmiaru, nie jest wymagany Przedmiar Robót dla potrzeb opracowa-
nia Kosztorysu Inwestorskiego, ponieważ w /w kalkulacje zawierają m.in. Taryfikatory kosz-
torysowe (KNR) i podstawy wyceny (bazy cenowe). Wersję papierową kosztorysu inwestor-
skiego należy dostarczyć zamawiającemu w 1-nym egzemplarzu. 

Zmienione przepisy przetargowe w związku z realizacją art.42.ust 1 ustawy – Prawo 
zamówień publicznych ustawy nakładają ustawowy obowiązek przygotowania dokumentacji 
projektowej w formie elektronicznej dla postępowań organizowanych w trybie przetargu nie-
ograniczonego. Przepis nakazuje umieszczenie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
(SIWZ) na stronach internetowych w wersji elektronicznej, której integralną częścią jest do-
kumentacja projektowa. Obecnie brak jest również przeszkód formalnoprawnych do przeka-
zywania siwz na podstawie art.51 ust.4 ustawy Pzp w formie elektronicznej dla postępowań 
prowadzonych w trybie przetargu ograniczonego.  

Z uwagi na konieczność emisji plików w Internecie, prosimy o przygotowanie wersji 
elektronicznej każdego Tomu SIWZ (niezależnie od rodzaju trybu postępowania) w postaci 
pojedyńczego pliku, każdy o wielkości nie przekraczającej 10 MB, (tzw. pliki wielostronico-
we). Do dokumentacji przetargowej składającej się z czterech tomów, należy dołączyć nośnik 
CD (lub DVD), na który należy skopiować cztery pliki (bez kosztorysu inwestorskiego, który 
dostarczamy oddzielnie w formacie kompatybilnym z MS Excel lub Pdf), zawierające doku-
mentację przetargową opracowaną w wersji papierowej. Przygotowane pliki powinny umożli-
wiać płynną edycję i wydruk wszystkich dokumentów zawartych w papierowej wersji doku-
mentacji przetargowej. Łączenie plików w jeden plik można wykonać, korzystając 
z programów komputerowych np. Adobe Acrobat, Faktory Pdf, Pdf Creator itp. 

W sytuacji szczególnie skomplikowanych dokumentacji projektowych oraz kiedy nie 
można wygenerować pojedyńczych plików o wielkości nie przekraczających 10 MB, zgodnie 
z zaleceniem GDDKiA z dnia 24.06.br (Nr GDDKiA-O /LU-P-2-Iw-4111/491/08) wymagane 
jest, aby dokumentacja projektowa (TOM III) w wersji elektronicznej w zakresie nazw plików 
i zagadnień związanych z rysunkami dla materiałów przetargowych spełniała n/w wymagania: 

Nazwy plików powinny spełniać następujące wymagania: 
 powinny odpowiadać zawartości plików ( być mnemoniczne); 

Przykład: 
Plik zawierający przedmiar robót powinien mieć nazwę : „Przedmiar_ robót”; 

 powinny być jak najkrótsze, nazwa pliku wraz ze ścieżką dostępu nie może mieć 
więcej niż 128 znaków wliczając w to separatory; 

 nie powinny zawierać polskich znaków oraz spacji ( separatorem może być znak 
„_”); 

Przykład: 
E:\GDDKIA_WAŻNE\105\Głogoczów-Materiały przetargowe PDF\Rysunki-PDF\07.widok 
z góry-inwentaryzacja geometryczna widok z góry ( więcej niż 128 znaków, polskie znaki- 
źle); 

 numeracja plików 01,02,03 itd.- dobrze 
 numeracja plików 1,2,3,….- źle 

Przykład: 
7. widok z góry- inwentaryzacja geometryczna widok z góry- źle 
07.widok_z _góry_ inwentaryzacja_geometryczna_widok_z _góry- dobrze 

Rysunki powinny spełniać następujące wymagania: 
 rozdzielczość rysunków generalnie nie większa niż 300 dpi ( z wyjątkiem wstęg); 
 w przypadku rysunków długości powyżej 150 cm- rozdzielczość 150 dpi; 
 format rysunków generowanych elektronicznie -tiff i PDF ( a nie jpg); 
 rysunki powinny mieć dopasowany papier do arkusza; 
 na 1 arkuszu powinien znajdować się tylko 1 rysunek, poprawnie zorientowany. 
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Pozostałe wymagania: 
 układ folderów i podfolderów powinien wiernie odzwierciedlać układ teczek 

i zeszytów; 
 należy dostarczyć dodatkowo 1 egzemplarz rozszytej dokumentacji projektowej wraz 

z spisem zawartości teczek. 
 każda teczka (część) powinna zawierać spis zawartości oraz ponumerowane strony za-

łączonych dokumentów.  
  Prawidłowo przygotowane i udostępnione dokumentacje można obejrzeć na stronie 
www. oddziału GDDKiA w Rzeszowie ( zamówienia publiczne-powyżej progów unijnych, 
poz.7), dostępną pod adresem http://www.reprocentrum.pl/gddkia/095. 

Pełną wersję papierową (nierozszytą) dokumentacji projektowej i SST (tom III) należy 
dostarczyć do Wydziału Zamówień Publicznych w 1-nym egzemplarzu. 

Do dokumentacji przetargowej przekazanej do Wydziału Zamówień Publicznych należy 
dołączyć oświadczenie projektanta, że dostarczone dokumenty w wersji papierowej 
i elektronicznej są zgodne i nie różnią się niczym między sobą. Na projektancie spoczywa 
bezwzględny obowiązek zachowania zgodności wersji papierowej i elektronicznej dokumenta-
cji, konsekwencje jakiejkolwiek niezgodności między obydwiema formami dokumentów spo-
czywają wyłącznie na projektancie. Dokumentacja przetargowa bez załączenia 
w /w oświadczenia nie będzie odebrana przez Wydział Zamówień Publicznych.  

Kosztorysy ofertowe i inwestorskie należy opracować czytelnie, tzn. należy zastosować 
odpowiednią wielkość czcionki i wysokość wierszy tabeli, umożliwiającej swobodny odczyt 
danych i ręczne wpisanie cen. Dokumenty o nadmiernym zagęszczeniu druku na stronie nie 
zostaną przyjęte przez Wydział Zamówień Publicznych do sprawdzenia i publikacji na stro-
nach internetowych. 
 
W załączeniu: 

Wzorcowe dokumenty przetargowe. 
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ZAWARTOŚĆ  OPRACOWANIA 
 
 

 
 

1. STRONA TYTUŁOWA DO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO 
 

2. TABELE WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH 
 

3. KOSZTORYSY INWESTORSKIE (zagregowane) 
 

4. KALKULACJE SZCZEGÓŁOWE CEN JEDN. ROBÓT (zał. do Kosztory-
su Inwestorskiego). 

 



 
Strona Tytułowa do Kosztorysu Inwestorskiego (1) 
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KOSZTORYS INWESTORSKI  
(wzór) 

 

 
Zamawiający: 
adres: 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
Oddział w Lublinie 
20-075 Lublin 
Ogrodowa 21 

Na wykonanie: 
 
 
 
Lokalizacja obiektu: 

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

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

(obiekt, element, rodzaj robót) 
 

.......................................................................................................................
(kod-miejscowość) 

Wartość zamówienia 
Słownie: 

             3 821 359,90 zł 
trzy mln osiemset dwadzieścia jeden tysięcy 
trzysta pięćdziesiąt dziewięć zł 90/100 

Poziom cen: II kwartał 2008 r. 

Kosztorys został opracowany przez:  
 
Adres: 

 
 

........................................................................................................
(nazwa firmy) 

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

(kod-miejscowość) 

 

 

 
 Sporządził: 
 
 
 ......................................................... 
 (imię i nazwisko) 
 
 
 
 ...................................................... 
 (data i podpis) 
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Kosztorys Inwestorski (2)

TABELA WARTO CI ELEMENTÓW SCALONYCH

Nazwa zadania:               (wzór dla kilku bran )

Oznaczenie
elementu Wyszczególnienie elementów Warto  netto z *)

1 2 3

1 Bran a drogowa 2 501 139,56
2 Bran a mostowa 69 650,55

RAZEM warto  zamówienia podstawowego (1÷2): 2 570 790,11
Warto  zamówie  uzupe niaj cych: 1 250 569,79

CZNIE WARTO  ZAMÓWIENIA : 3 821 359,90

1. 2kw08a - Baza cen czynników produkcji (RMS) SEKOCENBUD 2 kwarta  2008 r;

2. BCJ208 - Biuletyn cen jednostkowych podstawowych robót SEKOCENBUD 3 kwarta  2008 r;

3. zcp208 - Zestawienie cen z przetargów GDDKiA O/Lublin 2 kwarta  2008 r;

4. BCD208 - Baza cen robót drogowych i mostowych SEKOCENBUD 2 kwarta  2008 r.

5. BCP208 - Biuletyn cen robót przygotowawczych SEKOCENBUD 2 kwarta  2008 r;

6. BCA208 - Biuletyn cen asortymentów robót SEKOCENBUD 2 kwarta  2008 r;

7. BCO208 - Biuletyn cen obiektów budowlanych - cz.I, SEKOCENBUD 2 kwarta  2008 R;

8. BCM208 - Biuletyn cen modernizacji i remontów - SEKOCENBUD 2 kwarta  2008 r;

9. Region-LU - wspó czynnik regionalny do cen jednostkowych robót SEKOCENBUD w wysoko ci 0,971;

*) Ceny jednostkowe i warto  robót podano w z otych z dok adno ci  do jednego grosza (bez VAT).

i podstaw sporz dzania kosztorysu inweatorskiego (Dz. U. Nr 130, poz.1389 z dnia 8 czerwca 2004 r) wykorzystuj c n/w bazy cenowe:

 - dodatkowy przedmiot (bran e):
   nazwa: Roboty budowlane w zakresie budowy mostów
   kod: 45221100-3

Kosztorys Inwestorski opracowano zgodnie z postanowieniami Rozporz dzenia Ministra Infrastuktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie metod

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:
 - g ówny przedmiot:
   nazwa: Roboty w zakresie budowy dróg g ównych
   kod: 45233121-3

Data: .....................................................

Wielobran owa

ownie warto  zamówienia: trzy mln osiemset dwadzie cia jeden tysi cy
                                               trzysta pi dziesi t dziewi c z , 90/100

Sporz dzi : .......................................................................................
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Kosztorys Inwestorski - 3 -

TABELA WARTO CI ELEMENTÓW SCALONYCH

Nazwa zadania:       (wzór dla kilku bran )

Oznaczenie
elementu Wyszczególnienie elementów Warto  netto z *)

1 2 3
A Bran a drogowa 2 501 139,56
1 Roboty przygotowawcze 14 518,69
2 Roboty ziemne 290 879,53
3 Odwodnienie korpusu drogwego 19 867,74
4 Podbudowy 1 190 250,00
5 Nawierzchnie 985 623,60
B Bran a mostowa 69 650,55
1 Roboty przygotowawcze 246,81
2 Wzmocnienie pod a 32 346,12
3 Skrzyde ka 24 672,79
4 Ustroje no ne 12 384,83

2 570 790,11

C Zamówienia uzupe niaj ce (na istniej cym lub wyd onym
odcinku drogi 50% dla  bran y drogowej). 1 250 569,79

1 Roboty przygotowawcze 7 259,35
2 Roboty ziemne 145 439,77
3 Odwodnienie korpusu drogwego 9 933,87
4 Podbudowy 595 125,00
5 Nawierzchnie 492 811,80

CZNIE WARTO  ZAMÓWIENIA (A÷C): 3 821 359,90

*) Ceny jednostkowe i warto  robót podano w z otych z dok adno ci  do jednrgo grosza (bez VAT).

Bran a drogowa i mostowa

RAZEM warto  zamówienia podstawowego (A÷B):



Kosztorys Inwestorski wg.SST (zagregowany)

Lp.
Nr SST, CPV

Kod poz.
przedmiaru

Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Jm. Ilo
Cena

 jednostkowa
*)

Warto
pozycji

*)
1 2 3 4 9 8 10

1 D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE. 14 518,69
1.1 D-01.01.01

45233000-9

Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów
wysoko ciowych.
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania
oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.

14 518,69

1.1.1 D-01.01.01.11 Odtworzenie trasy i punktów wysoko ciowych w terenie
równinnym.

km 1,496 9 705,01 14 518,69

2 D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE. 290 879,53
2.1 D-02.01.01

45111000-8
Wykonanie wykopów w gruntach kat. III.
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

26 054,13

2.1.1 D-02.01.01.11 Roboty ziemne pod ne /bez transportu/ wykonywane
mechanicznie spycharkami w gr. kat III (przemieszczenie na
odl.80 m, zag szczenie nasypu mechanicznie).

m3 323 12,47 4 027,81

2.1.2 D-02.01.01.11 Roboty ziemne pod ne /bez transportu/ wykonywane
mechanicznie zgarniarkami w gr. kat III (przemieszczenie na
odl.185 m, zag szczenie nasypu mechanicznie).

m3 337 14,28 4 812,36

2.1.3 D-02.01.01.11 Roboty ziemne poprzeczne /bez transportu/ wykony-wane
mechanicznie w gr. kat III (woda, zag szczenie nasypu
mechanicznie).

m3 1 277 13,48 17 213,96

2.2 D-02.03.01
45111200-0

Wykonanie nasypów.
CPV: Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budow
i roboty ziemne.

264 825,40

2.2.1 D-02.03.01.14 Wykonanie nasypów mechanicznie w gr. kat. I z pozyskaniem i
transportem gruntu na odl. 15 km (woda, formowanie,
zag szczenie mechaniczne) - dokop.

m3 5 978 44,30 264 825,40

3 D-03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO 19 867,74
3.1 D-03.01.01

45231000-5
Przepusty pod koron  drogi.
CPV:Roboty budowlane w zakresie budowy ruroci gów,
ci gów komunikacyjnych i linii energetycznych.

19 867,74

3.1.1 D-03.01.01.15 U enie przepustów pod koron drogi, rury o rednicy 150 cm
na awie z pospó ki grubo ci 0,5 m.

m 10 1 609,28 16 092,80

3.1.2 D-03.01.01.61 Wykonanie cianek czo owych przepustów. m3 2,6 1451,9 3 774,94
4 D-04.00.00 PODBUDOWY. 1 190 250,00

4.1 D-04.01.01
45111000-8

Koryto wraz z profilowaniem i zag szczeniem pod a.
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

17 156,25

4.1.1 D-04.01.01.02 Profilowanie i zag szczenie pod a pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni, wykonane mechanicznie w gr.kat III.

m2 9375 1,83 17 156,25

4.2 D-04.05.02
45233000-9

Podbudowa z gruntu stabilizowanego wapnem.
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania
oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.

343 875,00

4.2.1 D-04.05.02.14 Warstwa gruntu stabilizowana spoiwem wapiennym o Rm=2,5
MPa, grubo  warstwy 25 cm.

m2 9375 36,68 343 875,00

4.3 D-04.06.01
45233000-9

Podbudowa z chudego betonu.
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania
oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.

829 218,75

4.3.1 D-04.06.01.14 Wykonanie podbudowy zasadniczej z chudego betonu
cementowego o Rm=9,0 MPa, grubo i w-wy 25 cm (zatoka
autobusowa).

m2 9375 88,45 829 218,75

5 D-05.00.00 NAWIERZCHNIE. 985 623,60
5.1 D.05.03.05

45233000-9
Nawierzchnia z betonu asfaltowego.
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania
oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.

985 623,60

5.1.1 D-05.03.05.38 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/20
mm, w-wa wi ca, grub. w-wy 11 cm, kat. ruchu KR 3

m2 9129 71,76 655 097,04

5.1.2 D-05.03.05.42 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu
0/12,8, dla kat. ruchu KR3, w-wa cieralna, grub. w-wy 5 cm.

m2 9016 36,66 330 526,56

2 501 139,56

*) Ceny jednostkowe i warto  robót podano w z otych z dok adno ci  do jednrgo grosza (bez VAT).

RAZEM warto  netto Lp. (1÷5):

KOSZTORYS  INWESTORSKI
BRAN A DROGOWA

Nazwa zadania:                                                           (wzór)
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Kosztorys Inwestorski wg.SST (zagregowany)
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Kalkulacje Sz cz e gó owe CJR
Bran a drogowa

Za . do kosz torysu inwe storskie go  - wz ór 1

Lp Kod Opis Jm.
Norma

wynikowa/
narzut

Cena
jedn.

sk adnika
[z ]

Sk adniki
ceny Ilo  robót Cena jedn.

roboty [z ] Warto  [z ]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE. 14 518,69
1 1 D-01.01.01.

45233000-9
Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów
wysoko ciowych
CPV: Roboty w zakresie konstruowania,
fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, dróg.

14 518,69

1.1.1 D-01.01.01.11 Odtworzenie trasy i punktów wysoko ciowych
w terenie równinnym.

km 1,496 9 705,01 14 518,69

1 1 1 1 451 40 01 10 01
BCP208

Region - LU

Odtworzenie trasy i punktów
wysoko ciowych przy liniowych robotach
ziemnych (drogi) w terenie  równinnym
Cj=  10 005,16*0,971

km 1,496 9 705,01 14 518,69

2 D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE. 294 680,34
2 1 D-02.01.01

45111000-8
Wykonanie wykopów w gruntach kat. III.
CPV:Roboty w zakresie burzenia, roboty
ziemne.

26 054,13

2.1.1 D-02.01.01.11 Roboty ziemne pod ne /bez transportu/
wykonywane  mechanicznie spycharkami w
gr. kat  III (przemieszczenie na odl.80 m,
zag szczenie nasypu mechanicznie).

m3 323 12,47 4 027,81

2 1 1 1 KNNR 1 0213-
0101  2kw08a

Wykopy wykonywane spycharkami 74 kW
Grunt kategorii I-III

m3 323 1,91 616,93

Kp=   40,00%(R+S) 40,00 1,30 0,52
Z=   5,00%(R+Kp(R)+M+S+Kp(S)) 5,00 1,82 0,09

2 1 1 2 KNNR 1 0215-
0301  BCJ208
Region - LU

Nak ady dodat za ka de rozpocz te 10m
przemieszczenia gruntu kat I-III spycharkami
74kW,do nak adów podstaw dodawa
nak ady dodat w przedzia ach pon 10 do  30m
Cj=   0,76*2,00*0,971

m3 323 1,48 478,04

2 1 1 3 KNNR 1 0215-
0501  2kw08a

Przemieszczanie spycharkami gruntu kat  III
uprzednio odspojonego - za ka de rozpocz te
10m przem  powy ej 30 m do 60 m, acznie na
odl  60  m
Krotno =3,00

m3 323 2,24 723,52

Kp=   40,00%(R+S) 40,00 1,52 0,61
Z=   5,00%(R+Kp(R)+M+S+Kp(S)) 5,00 2,13 0,11

2 1 1 4 KNNR 1 0215-
0701  2kw08a

Nak ady dodat za ka de rozpocz te 10m
przemieszczenia gruntu kat I-III spycharkami
74kW,do nak adów podstaw dodawa
nak ady dodatkowe w przedzia ach ponad  60m
Krotno =2,00

m3 323 1,88 607,24

Kp=   40,00%(R+S) 40,00 1,28 0,51
Z=   5,00%(R+Kp(R)+M+S+Kp(S)) 5,00 1,79 0,09

2 1 1 5 KNNR 1 0409-
0803  2kw08a

Zag szczanie nasypów walcami samojezdnymi
wibracyjnymi 13 t  Grunt spoisty kategorii III

m3 323 4,96 1 602,08

Kp=   40,00%(R+S) 40,00 3,37 1,35
Z=   5,00%(R+Kp(R)+M+S+Kp(S)) 5,00 4,72 0,24

2.1.2 D-02.01.01.11 Roboty ziemne pod ne /bez transportu/
wykonywane  mechanicznie zgarniarkami w
gr. kat  III (przemieszczenie na odl.185 m,
zag szczenie nasypu mechanicznie).

m3 337 14,28 4 812,36

2 1 2 1 KNNR 1 0216-
0800  2kw08a

Roboty ziemne wykonywane zgarniarkami
ci gnionymi z transportem urobku na
odleg  do 200 m, pojemno  skrzyni 8,00-
10,00 m3  Grunt kategorii III

m3 337 9,32 3 140,84

Kp=   40,00%(R+S) 40,00 6,34 2,53
Z=   5,00%(R+Kp(R)+M+S+Kp(S)) 5,00 8,87 0,45

2 1 2 2 KNNR 1 0409-
0803  2kw08a

Zag szczanie nasypów walcami samojezdnymi
wibracyjnymi 13 t  Grunt spoisty kategorii III

m3 337 4,96 1 671,52

Kp=   40,00%(R+S) 40,00 3,37 1,35
Z=   5,00%(R+Kp(R)+M+S+Kp(S)) 5,00 4,72 0,24

2.1.3 D-02.01.01.11 Roboty ziemne poprzeczne /bez transportu/
wykonywane  mechanicznie w gr. kat  III (
woda, zag szczenie nasypu mechanicznie).

m3 1 277 13,48 17 213,96

2 1 3 1 KNNR 1 0406-
0200  2kw08a

Nasypy wykonywane koparkami
zgarniakowymi 0,60 m3 z bezpo rednim
przerzutem gruntu uzyskanego z ukopu  Grunt
kategorii III-IV

m3 1 277 13,48 17 213,96

Kp=   40,00%(R+S) 40,00 9,17 3,67
Z=   5,00%(R+Kp(R)+M+S+Kp(S)) 5,00 12,84 0,64

2.2 D-02.03.01
45111200-0

Wykonanie nasypów. CPV: Roboty w
zakresie przygotowania terenu pod budow  i
roboty ziemne.

268 626,21



Kalkulacje Sz cz e gó owe CJR
Bran a drogowa

Za . do kosz torysu inwe storskie go  - wz ór 2

Lp Kod Opis Jm.
Norma

wynikowa/
narzut

Cena
jedn.

sk adnika
[z ]

Sk adniki
ceny Ilo  robót Cena jedn.

roboty [z ] Warto  [z ]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2.2.1 D-02.03.01.14 Wykonanie nasypów mechanicznie w gr. kat.

I z pozyskaniem  i transportem gruntu na
odl. 15 km (woda, formowanie, zag szczenie
mechaniczne) - dokop.

m3 5 978 44,94 268 626,21

2 2 1 1 KNNR 1 0202-
0902  2kw08a

Roboty ziemne wykonywane koparkami
podsi biernymi o poj ki 1,20 m3 z
transportem urobku samochodami
samowy adowczymi 15-20 t na odl do 1
kmGrunt kat I-II

m3 5 978 15,46 92 419,88

Kp=   40,00%(R+S) 40,00 10,52 4,21
Z=   5,00%(R+Kp(R)+M+S+Kp(S)) 5,00 14,73 0,73

2 2 1 2 KNNR 1 0208-
0203  2kw08a

Nak ady uzup do tablic za ka dy rozpocz ty
1km odl transportu ponad 1km samochodami
samowy 15-20t,przy przewozie po drogach o
nawierz utwardzonej Grunt I- IV
Krotno =14,00

m3 5 978 21,72 129 842,16

Kp=   40,00%(R+S) 40,00 14,78 5,91
Z=   5,00%(R+Kp(R)+M+S+Kp(S)) 5,00 20,69 1,03

2 2 1 3 KNNR 6 1308-
0500  BC208
Region - LU

Transport wody samochodem beczkowozem 5
t,nape nianie beczkowozu z
wodoci gu,przewóz na odleg  do 1 km (

cznire 5 km) 
Cj=   27,15*0,971

m3 179 26,36 4 718,44

2 2 1 4 KNNR 6 1308-
0702  2kw08a

Dodatek za transport wody samochodem
beczkowozem 5 t po drogach o nawierzchni
gruntowej,za ka dy dalszy 1  km
Krotno =4,00

m3 179 10,57 1 892,03

Kp=   40,00%(R+S) 40,00 7,19 2,88
Z=   5,00%(R+Kp(R)+M+S+Kp(S)) 5,00 10,07 0,50

2 2 1 5 KNR 2-01 0235-
0101  2kw08a

Formowanie  nasypów  (bez specjalnego
zag szczenia) spycharkami g sienicowymi 74
kW/100 KM  Nasypy o wysoko ci do 3,0 m
Grunt kategorii I-II (B I nr 8/96)

m3 5 978 2,42 14 466,76

Kp=   40,00%(R+S) 40,00 1,65 0,66
Z=   5,00%(R+Kp(R)+M+S+Kp(S)) 5,00 2,31 0,11

2 2 1 6 KNNR 1 0409-
0501  2kw08a

Zag szczanie nasypów walcami samojezdnymi
statycznymi ogumionymi 15 t  Grunt sypki
kategorii I-II

m3 5 978 4,23 25 286,94

Kp=   65,00%(R+S) 65,00 2,44 1,59
Z=   5,00%(R+Kp(R)+M+S+Kp(S)) 5,00 4,03 0,20

3 D-03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEG
O

19 867,76

3 1 D-03.01.01
45231000-5

Przepusty pod koron  drogi.
CPV:Roboty budowlane w zakresie budowy
ruroci gów, ci gów komunikacyjnych i linii
energetycznych.

19 867,76

3.1.1 D-03.01.01.15 enie przepustów pod koron  drogi, rury
o rednicy 150 cm na awie z pospó ki
grubo ci 0,5 m.

m 10 1 609,28 16 092,82

3 1 1 1 KNNR 6 0605-
0101  2kw08a

Przepusty rurowe pod zjazdami, awy
fundamentowe z pospó ki

m3 11 427,12 4 698,32

Kp=   65,00%(R+S) 65,00 174,60 113,49
Z=   5,00%(R+Kp(R)+M+S+Kp(S)) 5,00 406,78 20,34

3 1 1 2 KNR 2-33 0601-
0402  2kw08a

Cz ci przelotowe prefabrykowanych
przepustów drogowych rurowych
jednootworowych  Cz  przelotowa
przepustu z rur o rednicy 150 cm (bez awy
fundamentowej)

m 10 1 139,45 11 394,50

Kp=   65,00%(R+S) 65,00 259,82 168,88
Z=   5,00%(R+Kp(R)+M+S+Kp(S)) 5,00 1 085,20 54,25

3.1.2 D-03.01.01.61 Wykonanie cianek czo owych przepustów. m3 2,6 1 451,90 3 774,94
3 1 2 1 KNR 2-33 0606-

0100  BCJ208
Region - LU

Wykonanie cianeki czo owych z betonu
zbrojonego  B30
Cj=  1 495,26*0,971

m3 2,6 1 451,90 3 774,94

4 D-04.00.00 PODBUDOWY. 1 190 250,00
4 1 D-04.01.01

45111000-8
Koryto wraz z prof ilowaniem i zag szczeniem
pod a.
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty
ziemne.

17 156,25

4.1.1 D-04.01.01.02 Prof ilowanie i zag szczenie pod a pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
wykonane mechanicznie w gr kat III.

m2 9 375 1,83 17 156,25



Kalkulacje Sz cz e gó owe CJR
Bran a drogowa

Za . do kosz torysu inwe storskie go  - wz ór 3

Lp Kod Opis Jm.
Norma

wynikowa/
narzut

Cena
jedn.

sk adnika
[z ]

Sk adniki
ceny Ilo  robót Cena jedn.

roboty [z ] Warto  [z ]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4 1 1 1 KNNR 6 0103-

0300  BCJ208
Region - LU

Profilowanie i zag szczanie pod a pod
warstwy konstrukcyjne
nawierzchni,wykonywane mechanicznie, przy

yciu walca wibracyjnego w gruntach
kategorii  III
Cj=   1,88*0,971

m2 9 375 1,83 17 156,25

4.2 D-04.05.02
45233000-9

Podbudowa  z gruntu stabilizowanego
wapnem.
CPV:Roboty w zakresie konstruowania,
fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, dróg.

343 875,00

4.2.1 D-04.05.02.14 Warstwa gruntu stabilizowana spoiwem
wapiennym o Rm=2,5 MPa, grub  warstwy
25 cm.

m2 9 375 36,68 343 875,00

4 2 1 1 KNNR 6 0111-
0325  2kw08a

Wykonanie podbudowy z grutu
stabilizowanego wapnem 20 kg na 1 m2,
grubo  warstwy po zag szczeniu 15 cm (

cznie 25 cm)

m2 9 375 36,68 343 875,00

Kp=   65,00%(R+S) 65,00 4,86 3,16
Z=   5,00%(R+Kp(R)+M+S+Kp(S)) 5,00 34,95 1,73

4 3 D-04.06.01
45233000-9

Podbudowa z chudego betonu.
CPV: Roboty w zakresie konstruowania,
fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, dróg.

829 218,75

4.3.1 D-04.06.01.14 Wykonanie podbudowy zasadniczej z chudego
betonu cementowego o Rm=9,0 MPa,
grubo i w-wy 25 cm (zatoka autobusowa).

m2 9 375 88,45 829 218,75

4 3 1 1 KNNR 6 0109-
9325  2kw08a

Podbudowy betonowe (gruntocement z
betoniarki Rm=9,0 MPa), piel gnacja
podbudowy piaskiem i wod , grubo
warstwy po zag szczeniu 25 cm

m2 9 375 88,45 829 218,75

Kp=   65,00%(R+S) 65,00 10,02 6,51
Z=   5,00%(R+Kp(R)+M+S+Kp(S)) 5,00 84,24 4,21

5 D-05.00.00 NAWIERZCHNIE. 989 148,79
5 1 D.05.03.05

45233000-9
Nawierzchnia z betonu asfaltowego.
CPV:Roboty w zakresie konstruowania,
fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, dróg

985 648,79

5.1.1 D-05.03.05.38 Wykonanie nawierzchni z betonu
asfaltowego o uziarnieniu 0/20 mm, w-wa
wi ca, grub. w-wy 11 cm, kat. ruchu KR 3.

m2 9 129 71,76 655 122,23

5 1 1 1 KU AT-03 0301-
0411   2kw08a

Wykonanie warstwy wi cej z betonu
asfaltowego o uziarnieniu 0/20 mm, dla
kategorii ruchu KR3, przy  wydajno ci
rozk adarki 500 t/dzie , grub  11 cm

m2 9 129 67,14 612 921,06

Kp=   65,00%(R+S) 65,00 3,21 2,09
Z=   5,00%(R+Kp(R)+M+S+Kp(S)) 5,00 63,94 3,20

5 1 1 2 KNR 2-31 1501-
0201  2kw08a

Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z
wytwórni do miejsca wbudowania na
odleg  do 0,5 km adowno rodków
transportowych 10÷15 t

t 2 510,48 14,17 35 573,50

Kp=   65,00%(R+S) 65,00 8,03 5,22
Z=   5,00%(R+Kp(R)+M+S+Kp(S)) 5,00 13,50 0,67

5 1 1 3 KNR 2-31 1502-
0201     2kw08a

Nak ady uzupe do tab 1501 Transport
mieszanki mineralno-bitumicznej z wytwórni
do    miejsca wbudowania na dalsze  0,5km
ponad   0,5km  adowno rodków
transp 10÷15t
Krotno =9,00

t 2 510,48 2,64 6 627,67

Kp=   65,00%(R+S) 65,00 1,52 0,99
Z=   5,00%(R+Kp(R)+M+S+Kp(S)) 5,00 2,51 0,13

5.1.2 D-05.03.05.42 Wykonanie nawierzchni z betonu
asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8, dla kat.
ruchu KR3, w-wa cieralna, grub. w-wy 5 cm.

m2 9 016 36,66 330 526,56

5 1 2 1 D-05 03 05 131
BCD208

Region - LU

Wykonanie warstwy cieralnej z mieszanki
mineralno-asfaltowej grysowej dowo onej z
odl  5 km, grubo  warstwy po zag szczeniu 5
cm
Cj=   37,76*0,971

m2 9 016 36,66 330 526,56

5.2 D-05.03 11
45233000-9

Recykling  (remixing). CPV: Roboty w
zakresie konstruowania, fundamentowania
oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dró
g

3 500,00



Kalkulacje Sz cz e gó owe CJR
Bran a drogowa

Za . do kosz torysu inwe storskie go  - wz ór 4

Lp Kod Opis Jm.
Norma

wynikowa/
narzut

Cena
jedn.

sk adnika
[z ]

Sk adniki
ceny Ilo  robót Cena jedn.

roboty [z ] Warto  [z ]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5.2.1 D-05.03.11.31 Wykonanie frezowania nawierzchni

asfaltowych na zimno: r. gr. w-wy 3 cm
m3 10 350,00 3 500,00

5 2 1 1 ZCP208 Wykonanie frezowania nawierzchni
asfaltowych na zimno: r  gr  w-wy 3 cm

m3 10 350,00 3 500,00

Bazy cenowe:

1. 2kw08a - Baza cen czynników produkcji (RMS) SEKOCENBUD 2 kwartał 2008 r;

2. BCJ208 - Biuletyn cen jednostkowych podstawowych robót SEKOCENBUD 3 kwartał 2008 r;

3. zcp208 - Zestawienie cen z przetargów GDDKiA O/Lublin 2 kwartał 2008 r;

4. BCD208 - Baza cen robót drogowych i mostowych SEKOCENBUD 2 kwartał 2008 r.

5. BCP208 - Biuletyn cen robót przygotowawczych SEKOCENBUD 2 kwartał 2008 r;

6. BCA208 - Biuletyn cen asortymentów robót SEKOCENBUD 2 kwartał 2008 r;

7. BCO208 - Biuletyn cen obiektów budowlanych - cz.I, SEKOCENBUD 2 kwartał 2008 R;

8. BCM208 - Biuletyn cen modernizacji i remontów - SEKOCENBUD 2 kwartał 2008 r;

9. Region-LU - współczynnik regionalny do cen jednostkowych robót SEKOCENBUD w wysokości 0,971;

 

*) Ceny jednostkowe i wartość robót podano w złotych z dokładnością do jednego grosza (bez VAT). 
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Kosztorys Ofertowy (Tabela)

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

         (wzór dla kilku branż)

Nazwa zadania:

Oznaczenie 
elementu Wyszczególnienie elementów Wartość zł*)

1 2 3

1 Branża drogowa
2 Branża mostowa
3 RAZEM (1+2):
4 VAT .... %:

ŁĄCZNIE CENA OFERTOWA (3+4):

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

                                                                /Pieczęć firmowa Wykonawcy/

Słownie cena ofertowa (z VAT): ..................................................................................................................................

Data: ...........................................................

*) Wartość elementu należy podać w złotych z dokładnością do jednego grosza (bez VAT).

WIELOBRANŻOWA

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

                                        /podpis upoważnionego przedstawiciela/

......................................................................................................................................................................................................................
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Kosztorys Ofertowy (Tabela)

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

                  (wzór dla kilku branż)
Nazwa zadania:

Oznaczenie 
elementu Wyszczególnienie elementów Wartość netto zł*)

1 2 3

A Branża drogowa

1 Roboty przygotowawcze
2 Roboty ziemne
3 Odwodnienie korpusu drogwego
4 Podbudowy
5 Nawierzchnie
B Branża mostowa

1 Roboty przygotowawcze
2 Wzmocnienie podłoża
3 Skrzydełka
4 Ustroje nośne

RAZEM wartość netto (A÷B):

*) Ceny jednostkowe i wartość robót należy podać w złotych z dokładnością do jednego grosza (bez VAT).

Branża drogowa i mostowa
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       Kosztorys Ofertowy wg.SST (zagregowany)

Lp.
Nr SST, CPV

Kod poz. 
przedmiaru

Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Jm. Ilość 
Cena

 jednostkowa
zł*)

Wartość
pozycji

zł*)
1 2 3 4 9 8 10
1 D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.

1.1 D-01.01.01 

45233000-9

Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów 
wysokościowych.
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, 
fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni * * *

1.1.1 D-01.01.01.11 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie
równinnym.

km 1,496

2 D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE.
2.1 D-02.01.01 

45111000-8
Wykonanie wykopów w gruntach kat. III. 
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne. * * *

2.1.1 D-02.01.01.11 Roboty ziemne podłużne /bez transportu/ wykonywane
mechanicznie spycharkami w gr. kat III (przemieszczenie na
odl.80 m, zagęszczenie nasypu mechanicznie).

m3 323

2.1.2 D-02.01.01.11 Roboty ziemne podłużne /bez transportu/ wykonywane
mechanicznie zgarniarkami w gr. kat III (przemieszczenie na
odl.185 m, zagęszczenie nasypu mechanicznie).

m3 337

2.1.3 D-02.01.01.11 Roboty ziemne poprzeczne /bez transportu/ wykony-wane
mechanicznie w gr. kat III (woda, zagęszczenie nasypu
mechanicznie).

m3 1 277

2.2 D-02.03.01 
45111200-0

Wykonanie nasypów. 
CPV: Roboty w zakresie przygotowania terenu pod
budowę i roboty ziemne. * * *

2.2.1 D-02.03.01.14 Wykonanie nasypów mechanicznie w gr. kat. I z
pozyskaniem i transportem gruntu na odl. 15 km (woda,
formowanie, zagęszczenie mechaniczne) - dokop.

m3 5 978

3 D-03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

3.1 D-03.01.01 
45231000-5

Przepusty pod koroną drogi. 
CPV:Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów,
ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych. * * *

3.1.1 D-03.01.01.15 Ułożenie przepustów pod koroną drogi, rury o średnicy 150
cm na ławie z pospółki grubości 0,5 m.

m 10

3.1.2 D-03.01.01.61 Wykonanie ścianek czołowych przepustów. m3 2,6
4 D-04.00.00 PODBUDOWY.

4.1 D-04.01.01 
45111000-8

Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża. 
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne. * * *

4.1.1 D-04.01.01.02 Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni, wykonane mechanicznie w gr.kat
III.

m2 9375

4.2 D-04.05.02 
45233000-9

Podbudowa z gruntu stabilizowanego wapnem. 
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, 
fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni * * *

4.2.1 D-04.05.02.14 Warstwa gruntu stabilizowana spoiwem wapiennym o
Rm=2,5 MPa, grubość warstwy 25 cm.

m2 9375

4.3 D-04.06.01 
45233000-9

Podbudowa z chudego betonu. 
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, 
fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni * * *

4.3.1 D-04.06.01.14 Wykonanie podbudowy zasadniczej z chudego betonu
cementowego o Rm=9,0 MPa, grubośći w-wy 25 cm (zatoka
autobusowa).

m2 9375

5 D-05.00.00 NAWIERZCHNIE.

5.1 D.05.03.05
45233000-9

Nawierzchnia z betonu asfaltowego. 
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, 
fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni * * *

5.1.1 D-05.03.05.38 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu
0/20 mm, w-wa wiążąca, grub. w-wy 11 cm, kat. ruchu KR 3

m2 9129

5.1.2 D-05.03.05.42 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu
0/12,8, dla kat. ruchu KR3, w-wa ścieralna, grub. w-wy 5

m2 9016

*) Ceny jednostkowe i wartość robót należy podać w złotych z dokładnością do jednrgo grosza (bez VAT).

KOSZTORYS  OFERTOWY  
BRANŻA DROGOWA

Nazwa zadania:                                                           (wzór)

RAZEM wartość netto Lp. (1÷5):
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Karta tytułowa Przedmiaru Robót                                                                                                           

            - 6 - 

  

 

PRZEDMIAR ROBÓT 
(wzór) 

 

Nazwa 
zamówienia: 

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

.................................................................................................................... 
Kod: ......................... 
Nazwa: .................................................................................................................... 
Kod: .......................... 
Nazwa: .................................................................................................................... 

 

Kody i nazwy według Wspólnego Słownika Zamówień: 
Dział: 

45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE 
 

Grupa Klasa Kategoria SST 
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; ro-
boty ziemne 

  45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 
   D.02.01.01 Wykonanie wykopów w gruntach III katego-

rii 
   D.02.03.01 Wykonanie nasypów w gruntach III kategorii
   D.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem  i zag ęszcza-

niem podłoża 
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych 

lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej. 
 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunika-

cyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wy-
równywanie terenu 

  45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, cią-
gów komunikacyjnych i linii energetycznych. 

   D.03.01.01 Przepusty pod koroną drogi 
  45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania 

oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg 
   D.01.01.01 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów 

wysokościowych 
   D.04.05.02 Podbudowa z gruntu stabilizowanego wap-

nem 
   D.04.06.01 Podbudowa z chudego betonu 
   D.05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego 

 
 
Adres obiektu 
budowlanego: 

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

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

Nazwa i adres 
zamawiającego: 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie 
20-075 Lublin 
ul. Ogrodowa 2 

Data wykonania: .................. 2008 r. 
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SPIS   DZIAŁÓW  PRZEDMIARU ROBÓT 
(wzór) 

 
Nazwa 
zamówienia: 

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

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

 
 
 

  
Lp. 

Kategoria robót 
(kody CPV) 

WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT 
Pozycja przedmia-

ru robót 
1 2 3 4 

                                         BRANŻA DROGOWA  
1 45233000-9  ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE poz. 1.1 

2 45111000-8 
45111200-0  ROBOTY ZIEMNE od 2.1 do 2.2 

3 45231000-5  ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO poz.3.1 

4 45111000-8 
45233000-9  PODBUDOWY od 4.1 do 4.3  

5         45233000-9 NAWIERZCHNIE                                                         poz.5.1 
                                               BRANŻA MOSTOWA  

1 45221119-9 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE poz. 1.1 do 1.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 



Przedmiar Robót wg.SST  (załącznik do Kosztorysu Ofertowego)

Naz Ilość
1. 2. 3. 4. 5.
1 D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.

1.1 D-01.01.01. 
45233000-9 

Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych 
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz 
wykonywania nawierzchni autostrad, dróg. 

1.1.1 D-01.01.01.11 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym. km 1,496
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie 
równinnym.
Nr rysunku w dokumentacj: Plan sytuacyjny
1,496

2 D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE.

2.1 D-02.01.01 
45111000-8 

Wykonanie wykopów w gruntach kat. III. 
CPV:Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

2.1.1 D-02.01.01.11 Roboty ziemne podłużne /bez transportu/ wykonywane mechanicznie spycharkami w 
gr. kat III (przemieszczenie na odl. 80 m, zagęszczenie nasypu mechanicznie). m3 323
Wykopy wykonywane spycharkami z przemieszczeniem urobku naa odl do 10 m. Grunt 
Nr rysunku w dokumentacj: Wykres objętości mas.
(32,4+36,9+110,4+143,85)=322,7
323
Przemieszczanie spycharkami gruntu kat. III uprzednio odspojonego -  na odl. do 80 m.
323
Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi wibracyjnymi. Grunt spoisty kategorii III.
323

2.1.2 D-02.01.01.11 Roboty ziemne podłużne /bez transportu/ wykonywane mechanicznie zgarniarkami w 
gr. kat III (przemieszczenie na odl.185 m, zagęszczenie nasypu mechanicznie). m3 337
Roboty ziemne wykonywane zgarniarkami ciągnionymi z transportem urobku na odległość 
do 200 m, pojemność skrzyni 8,00÷10,00 m3. Grunt kategorii III.
Nr rysunku w dokumentacji: Wykres objętości mas.
(20,1+177,6+139,5)=337,2
337
Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi wibracyjnymi. Grunt spoisty kategorii III. 
337 m3 337

2.1.3 D-02.01.01.11 Roboty ziemne poprzeczne /bez transportu/ wykonywane mechanicznie w gr. kat III 
(woda, zagęszczenie nasypu mechanicznie). m3 1 277
Nasypy wykonywane mechanicznie z bezpośrednim przerzutem gruntu uzyskanego z ukopu. 
Grunt kategorii III.
Nr rysunku w dokumentacji: Wykres objętości mas, tabela robót ziemnych.
1936,56-322,7-337,2=1276,66
1277

2.2 D 02.03.01 
45111200-0 

Wykonanie nasypów. 
CPV: Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne. 

2.2.1 D-02.03.01.14 Wykonanie nasypów mechanicznie w gr. kat. I z pozyskaniem i transportem gruntu 
(woda, formowanie, zagęszczenie mechaniczne) - dokop. m3 5 978
Roboty ziemne wykonywane mechanicznie z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi. Grunt kat.I.
Nr rysunku w dokumentacj: Wykres objętości mas, tabela robót ziemnych.
7914,27-1936,56=5977,71
5978
Transport wody samochodem beczkowozem.
Nr rysunku w dokumwntacji: Wykres objętości mas, tabela robót ziemnych.
0,03*5978=179,34
179
Formowanie nasypów spycharkami. Nasypy o wysokości do 3,0 m. Grunt kategorii I.
5978

m3

m3

m3

m3

337

1 277

5 978

179

m3 5 978

PRZEDMIAR ROBÓT

Podstawy*)
Rodzaje robót

opis robót, lokalizacja lub nr rysunku z projektu
oraz obliczenie ilości jednostek przedmiarowych

Lp.
Jednostka

Nazwa zadania: .........................................................................................................................................................

km 1,496

323m3

m3 323

m3 323
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Przedmiar Robót wg.SST  (załącznik do Kosztorysu Ofertowego)

Naz Ilość
1. 2. 3. 4. 5.

Podstawy*)
Rodzaje robót

opis robót, lokalizacja lub nr rysunku z projektu
oraz obliczenie ilości jednostek przedmiarowych

Lp.
Jednostka

Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi statycznymi ogumionymi. Grunt sypki 
kategorii I.
5978

3 D-03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

3.1 D-03.01.01 
45231000-5 

Przepusty pod koroną drogi. 
CPV:Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów 
komunikacyjnych i linii energetycznych.

3.1.1 D-03.01.01.15 Ułożenie przepustów pod koroną drogi, rury o średnicy 150 cm na ławie z pospółki 
grubości 0,5 m. m 10
Przepusty rurowe pod zjazdami, ławy fundamentowe z pospółki o grubości 0,5m.
Nr rysunku w dokumentacji: Plan sytuacyjny
1,13*10=11,30
11,3
Przepusty rurowe pod koroną drgi, ławy fundamentowe z pospółki o grubości 0,5m.
10

3.1.2 D-03.01.01.61 Wykonanie ścianek czołowych przepustów. m3 2,6
Wykonanie ścianek czołowych z betonu zbrojonego B30.
Nr rysunku w dokumentacj: Plan sytuacyjny
2,35*2=2,60
2,6

4 D-04.00.00 PODBUDOWY.

4.1 D-04.01.01 
45111000-8 

Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża. 
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

4.1.1 D-04.01.01.02 Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, 
wykonane mechanicznie w gr kat III. m2 9 375
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane 
mechanicznie, przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii III.
Nr rysunku w dokumentacji: Plan sytuacyjny, przekroje normalne.
(1496-101)*6,24+101*6,64=9375,44
9375

4.2 D.04.05.02 
45233000-9 

Podbudowa z gruntu stabilizowanego wapnem. 
CPV:Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania 
nawierzchni autostrad, dróg.

4.2.1 D-04.05.02.14 Warstwa gruntu stabilizowana spoiwem wapiennym o Rm=2,5 MPa, grubść warstwy 
25 cm. m2 9 375
Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego wapnem 20 kg na 1 m2, grubość warstwy 
po zagęszczeniu 15 cm (łącznie 25 cm).
9375

4.3 D-04.06.01 
45233000-9 

Podbudowa z chudego betonu. 
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz 
wykonywania nawierzchni autostrad, dróg. 

4.3.1 D-04.06.01.14 Wykonanie podbudowy zasadniczej z chudego betonu cementowego o Rm=9,0 MPa, 
grubośći w-wy 25 cm (zatoka autobusowa). m2 9 375
Warstwa podbudowy zasadniczej z chudego betonu o Rm=9,0 MPa, grub.10 cm (łącznie 25 
cm), pielęgnacja piaskiem i wodą z wykonaniem dylatacji.
9375

5 D-05.00.00 NAWIERZCHNIE.

5.1.1 D-05.03.05.38 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/20 mm, w-wa wiążąca, 
grub. w-wy 11 cm, kat. ruchu KR 3. m2 9 129
Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/20 mm, dla kategorii 
ruchu KR3, grub. 11 cm.
Nr rysunku w dokumentacji: Plan sytuacyjny, przekroje normalne.
(1496-101)*6,075+101(6,075+0,40)=9128,60
9129 m2 9 129

m3

5.1 Nawierzchnia z betonu asfaltowego. 
CPV:Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania 
nawierzchni autostrad, dróg 

D.05.03.05
45233000-9

m3

m

m2

10

9 375

5 978m3

2,6

11

9 375

m2 9 375

m2
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Przedmiar Robót wg.SST  (załącznik do Kosztorysu Ofertowego)

Naz Ilość
1. 2. 3. 4. 5.

Podstawy*)
Rodzaje robót

opis robót, lokalizacja lub nr rysunku z projektu
oraz obliczenie ilości jednostek przedmiarowych

Lp.
Jednostka

Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytwórni do miejsca wbudowania. 
Ładowność środków transportowych 10÷15 t.
2510,48

5.1.2 D-05.03.05.42 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8, dla kat. ruchu KR3, 
w-wa ścieralna, grub. w-wy 5 cm. m2 9 016
Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 mm, dla kategorii 
ruchu KR5, grub. 5 cm.
Nr rysunku w dokumentacj: Plan sytuacyjny, przekroje normalne.
(1496-101)*6+101*6,40=9016,40
9016
Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytwórni do miejsca wbudowania.
Nr rysunku w dokumwntacji: Plan sytuacyjny, przekroje normalne.
0,128*9016=1154,048
1154,05

m2 9 016

t 2 510,48

*) Numer SST i CPV, kod poz. przedmiaru zgodny z Tabelą Elementów Rozliczeniowych (TER).

t 1 154,05
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Tabela Elementów Rozliczeniowych
kwartał 4/2008

Nr pozycji Opis elementów rozliczeniowych Jedn. Min. Max. Średnia
01.00.00 .00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

01.01.01 .00 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych

01.01.01 .10 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dróg w terenie równinnym lub 
pagórkowatym  /podgórskim/

01.01.01 .11 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym km

01.01.01 .12 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie pagórkowatym lub 
podgórskim

km

01.01.01 .20 Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych dróg w terenie równinnym 
lub pagórkowatym  /podgórskim/

01.01.01 .21 Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym km

01.01.01 .22 Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie pagórkowatym lub 
podgórskim

km

01.01.01 .30 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi)

01.01.01 .31 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym km

01.01.01 .32 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych w terenie 
pagórkowatym

km

01.01.01 .40 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych

01.01.01 .41 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych w terenie 
równinnym

ha

01.01.01 .42 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych w terenie 
pagórkowatym lub podgórskim

ha

01.02.01 .00 Usunięcie drzew lub krzaków

01.02.01 .10 Karczowanie drzew /ścinanie drzew i karczowanie pni/

01.02.01 .11 Karczowanie drzew o średnicy 10-35 cm szt

01.02.01 .12 Karczowanie drzew o średnicy 36-55 cm szt

01.02.01 .13 Karczowanie drzew o średnicy 56-75 cm szt

01.02.01 .14 Karczowanie drzew o średnicy 76-130 cm szt.

01.02.01 .20 Karczowanie zagajników lub krzaków

01.02.01 .21 Karczowanie zagajników ha

01.02.01 .22 Karczowanie krzaków i poszycia ha

01.02.01 .30 WywoŜenie dłuŜyc, karpiny, gałęzi

01.02.01 .31 WywoŜenie dłuŜyc m-p

01.02.01 .32 WywoŜenie karpiny m-p

01.02.01 .33 WywoŜenie gałęzi m-p

01.02.01 .34 Przerabianie gałęzi na korę drzewną m-p

01.02.01 .40 Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robót

01.02.01 .41 Zabezpieczenie drzew przez wykonanie obudowy z desek i folii szt.

01.02.01 .50 Wykopanie drzew w celu przesadzenia

01.02.01 .51 Wykopanie drzew w celu przesadzenia wymagających zabiegów 
agrotechnicznych

szt.

01.02.01 .52 Wykopanie drzew w celu przesadzenia nie wymagających zabiegów 
agrotechnicznych

szt.

01.02.02 .00 Zdjęcie warstwy humusu lub /i darniny/

01.02.02 .10 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/

01.02.02 .11 Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. w-wy do 15 cm m3

01.02.02 .12 Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. w-wy do 15 
cm

m3

01.02.02 .13 Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ gr. w-wy 16-25 
cm

m3

01.02.02 .14 Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ gr. w-wy 26-35 
cm

m3

01.02.02 .15 Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ gr. w-wy 
powyŜej 35 cm

m3

01.02.02 .20 Usunięcie darniny

01.02.02 .21 Usunięcie darniny m2

01.02.03 .00 Wyburzenie obiektów budowlanych

1



Nr pozycji Opis elementów rozliczeniowych Jedn. Min. Max. Średnia
01.02.03 .10 Rozbiórki obiektów kubaturowych

01.02.03 .11 Rozbiórki obiektów kubaturowych m3

01.02.03 .12 Rozbiórki obiektów kubaturowych z betonu i Ŝelbetu m3

01.02.03 .13 Rozbiórki elementów konstrukcyjnych drewnianych m2

01.02.03 .14 Rozbiórki pokryć dachowych m2

01.02.03 .15 Rozbiórki elementów konstrukcyjnych stalowych t

01.02.03 .16 DemontaŜ przewodów i urządzeń instalacyjnych m

01.02.03 .17 DemontaŜ rurociągów m

01.02.03 .20 Usunięcie kamieni i bloków skalnych

01.02.03 .21 Usunięcie kamieni i bloków skalnych m3

01.02.04 .00 Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń i przepustów

01.02.04 .01 Transport materiałów z rozbiórki szt.

01.02.04 .02 Transport materiałów z rozbiórki m3

01.02.04 .03 Transport materiałów z rozbiórki t

01.02.04 .10 Rozbiórki podbudów

01.02.04 .11 Rozebranie podbudowy z kruszywa m2

01.02.04 .12 Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego m2

01.02.04 .13 Rozebranie podbudowy z betonu m2

01.02.04 .14 Rozebranie podbudowy z betonu asfaltowego m2

01.02.04 .15 Rozebranie podbudowy z kostki brukowej kamiennej m2

01.02.04 .20 Rozbiórki nawierzchni drogowych

01.02.04 .21 Rozebranie nawierzchni z tłucznia m2

01.02.04 .22 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych m2

01.02.04 .23 Rozebranie nawierzchni z betonu m2

01.02.04 .24 Rozebranie nawierzchni z brukowca m2

01.02.04 .25 Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej m2

01.02.04 .26 Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego m2

01.02.04 .27 Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych (trylinki) m2

01.02.04 .28 Rozebranie chodników z płyt betonowych m2

01.02.04 .29 Rozebranie chodników z kostki brukowej betonowej m2

01.02.04 .30 Rozbiórki nawierzchni w torowiskach tramwajowych

01.02.04 .31 Rozebranie nawierzchni w torowiskach tramwajowych z kostki m2

01.02.04 .32 Rozebranie nawierzchni w torowiskach tramwajowych z płyt Ŝelbetowych m2

01.02.04 .40 Rozbiórki elementów betonowych lub kamiennych

01.02.04 .41 Rozebranie krawęŜników betonowych m

01.02.04 .42 Rozebranie krawęŜników kamiennych m

01.02.04 .43 Rozebranie obramowania (opasek) m

01.02.04 .44 Rozebranie obrzeŜy betonowych m

01.02.04 .45 Rozebranie ścieków z elementów betonowych m

01.02.04 .50 Rozbiórki elementów ogrodzeń lub poręczy ochronnych

01.02.04 .51 Rozebranie ogrodzeń z siatki m

01.02.04 .52 Rozebranie ogrodzeń z prefabrykowanych elementów Ŝelbetowych m

01.02.04 .53 Rozebranie ogrodzeń ochronnych łańcuchowych m

01.02.04 .54 Rozebranie ogrodzeń drewnianych m

01.02.04 .55 Rozebranie poręczy ochronnych sztywnych m

01.02.04 .60 Rozbiórki barier ochronnych drogowych

01.02.04 .61 Rozebranie barier ochronnych betonowych lub Ŝelbetowych m

01.02.04 .62 Rozebranie barier ochronnych stalowych m

01.02.04 .70 Rozbiórki przepustów

01.02.04 .71 Rozebranie przepustów z rur betonowych m

01.02.04 .72 Rozebranie przepustów z rur Ŝelbetowych m

01.02.04 .73 Rozebranie przepustów ramowych m

01.02.04 .74 Rozebranie przepustów sklepionych m

01.02.04 .75 Rozebranie przepustów stalowych m

01.02.04 .76 Rozebranie przepustów kamiennych m

2



Nr pozycji Opis elementów rozliczeniowych Jedn. Min. Max. Średnia
01.02.04 .80 Rozbiórki elementów oznakowania pionowego i poziomego

01.02.04 .81 Rozebranie słupków (masztów) do znaków drogowych szt

01.02.04 .82 Rozebranie podpór o konstrukcji przestrzennej do znaków drogowych szt

01.02.04 .83 Zdjęcie tarcz (tablic) znaków drogowych szt

01.02.04 .84 Usunięcie słupków prowadzących i przeszkodowych szt.

01.02.04 .85 Rozebranie akcesoriów oznakowania poziomego (progi, separatory, azyle) szt.

01.02.04 .90 Rozbiórki ścianek czołowych i ław

01.02.04 .91 Rozebranie ścianek czołówych przepustów m3

01.02.04 .92 Rozebranie ław przepustów m3

01.02.04 .93 Rozebranie ław pod krawęŜniki lub inne elementy dróg m3

01.03.01 .00 Przebudowa linii energetycznych i stacji transformatorowych

01.03.01 .10 Przebudowa linii energetycznych

01.03.01 .11 Przebudowa napowietrznych linii energetycznych m

01.03.01 .12 Przebudowa kablowych linii energetycznych m

01.03.01 .20 Przebudowa stacji transformatorowych

01.03.01 .21 Przebudowa stacji transformatorowych szt.

01.03.02 .00 Przebudowa linii telekomunikacyjnych

01.03.02 .10 Przebudowa linii telekomunikacyjnych

01.03.02 .11 Przebudowa napowietrznych linii telekomunikacyjnych m

01.03.02 .12 Przebudowa kablowych linii telekomunikacyjnych m

01.03.03 .00 Przebudowa linii wodociągowych

01.03.03 .10 Przebudowa podziemnych linii wodociągowych

01.03.03 .11 Przebudowa podziemnych linii wodociągowych m

01.03.03 .20 Przebudowa podziemnych linii grzewczych

01.03.03 .21 Przebudowa podziemnych linii grzewczych m

01.03.04 .00 Przebudowa urządzeń melioracyjnych/ sanitarnych

01.03.04 .10 Przebudowa urządzeń melioracyjnych

01.03.04 .11 Przebudowa urządzeń melioracyjnych/ sanitarnych m3

01.03.05 .00 Przebudowa podziemnych linii wodociągowych

01.03.05 .10 Przebudowa podziemnych linii wodociągowych

01.03.05 .11 Przebudowa podziemnych linii wodociągowych m

01.03.06 .00 Przebudowa urządzeń melioracyjnych i sanitarnych

01.03.06 .10 Przebudowa urządzeń melioracyjnych i sanitarnych

01.03.06 .11 Przebudowa urządzeń melioracyjnych i sanitarnych m

01.20.04 .77 Rozebranie elementów kanalizacji deszczowej kpl

02.00.00 .00 ROBOTY ZIEMNE

02.01.01 .00 Wykonanie wykopów w gruntach I-V kat.

02.01.01 .06 Zasypywanie wykopów m3

02.01.01 .10 Wykonanie wykopów  mechanicznie w gruntach kat. I-V

02.01.01 .11 Roboty ziemne poprzeczne /bez transportu/ wykonywane  mechanicznie w 
gr. kat  I-V

m3

02.01.01 .12 Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. I-V z transportem urobku na 
odkład/ nasyp na odl. do 1 km

m3

02.01.01 .13 Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. I-V z transportem urobku na 
odkład/ nasyp na odl. 2-5 km

m3

02.01.01 .14 Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. I-V z transportem urobku na 
odkład/ nasyp na odl. 6-15 km

m3

02.01.01 .15 Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. I-V z transportem urobku na 
odkład/ nasyp na odl. ponad 15 km

m3

02.01.01 .20 Wykonanie wykopów ręcznie w gruntach kat. I-V

02.01.01 .21 Roboty ziemne poprzeczne na przerzut wykonane ręcznie w gruncie kat. I-V 
(bez transportu)

m3

02.01.01 .22 Wykonanie wykopów ręcznie w gr. kat. I-V z transportem urobku na odl. do 1 
km

m3

02.01.01 .23 Wykonanie wykopów ręcznie w gr. kat. I-V z transportem urobku na odl.  2-5 
km

m3

02.01.01 .24 Wykonanie wykopów ręcznie w gr. kat. I-V z transportem urobku na odl. 6-15 
km

m3
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Nr pozycji Opis elementów rozliczeniowych Jedn. Min. Max. Średnia
02.01.01 .25 Wykonanie wykopów ręcznie w gr. kat. I-V z transportem urobku na odl. 

ponad 15 km
m3

02.01.01 .30 Wykonanie bagrowania

02.01.01 .31 Wykonanie bagrowania z transportem urobku na odkład na odl. 1 km m3

02.01.01 .32 Wykonanie bagrowania z transportem urobku na odkład na odl. 2-5 km m3

02.01.01 .33 Wykonanie bagrowania z transportem urobku na odkład na odl. 6-15 km m3

02.01.01 .34 Wykonanie bagrowania z transportem urobku na odkład na odl. ponad 15 km m3

02.01.01 .40 Plantowanie skarp, dna i korony wykopów

02.01.01 .41 Plantowanie skarp m3

02.01.01 .42 Plantowanie dna wykopów m3

02.01.01 .43 Plantowanie korony wykopów m3

02.02.01 .00 Wykonanie wykopów w gruntach skalistych

02.02.01 .10 Wykonannie wykopów w gruntach skalistych kat. V-VIII

02.02.01 .11 Wykonanie wykopów w gruntach skalistych z transportem urobku na odl. do 
1 km

m3

02.02.01 .12 Wykonanie wykopów w gruntach  skalistych z transportem urobku na odl. 2-5 
km

m3

02.02.01 .13 Wykonanie wykopów w gruntach skalistych z transportem urobku na odl. 6-
15 km

m3

02.02.01 .14 Wykonanie wykopów w gruntach skalistych z transportem urobku na odl. 
ponad   15 km

m3

02.03.01 .00 Wykonanie nasypów

02.03.01 .05 Zagęszczenie nasypów m3

02.03.01 .07 Wykonanie stopni ziemnych na skarpach nasypów m3

02.03.01 .10 Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-VI

02.03.01 .11 Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat.I-VI  uzyskanego z wykopu m3

02.03.01 .12 Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-VI z pozyskaniem i 
transportem gruntu na odl. do 1 km

m3

02.03.01 .13 Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-VI z pozyskaniem i 
transportem gruntu na odl. 2-5 km

m3

02.03.01 .14 Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-VI z pozyskaniem i 
transportem gruntu na odl. 6-15 km

m3

02.03.01 .15 Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-VI z C440pozyskaniem i 
transportem gruntu na odl. ponad 15 km

m3

02.03.01 .20 Wykonanie nasypów ręcznie w gr. kat I-IV

02.03.01b.00 Wykonanie nasypów zbrojonych geosyntetykami

02.03.01b.10 Wykonanie nasypów zbrojonych geowłókniną

02.03.01b.11 Umocnienie nasypu geowłókniną 140 g/m2 m2

02.03.01c.00 Wzmocnienie geosyntetykiem podłoŜa nasypu w gruncie słabonośnym

02.03.01c.10 Wzmocnienie geowłókniną podłoŜa nasypu w gruncie słabonośnym

02.03.01c.11 Wzmocnienie podłoŜa nasypu w gruncie słabonosnym geowłókniną o 
gramaturze 250 g/m2

m2

02.04.01 .10 Wzmacnianie nasypów

02.04.01 .11 UłoŜenie warstwy geowłókniny m2

02.04.01 .12 UłoŜenie warstwy geowłókniny separacyjnej m2

02.04.01 .13 UłoŜenie warstwy geosiatki m2

02.04.01 .14 UłoŜenie warstwy geowłókniny filtracyjnej m2

02.04.01 .15 UłoŜenie warstwy maty przeciwerozyjnej m2

02.04.01 .16 UłoŜenie warstwy komórkowego systemu ograniczającego m2

02.05.01 .10 Umocnienie ścian wykopu

02.05.01 .11 Wbijanie ścianki szczelnej m2

02.05.01 .12 Umocnienie ścian wykopu wypraskami m2

03.00.00 .00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

03.01.01 .00 Przepusty pod koroną drogi

03.01.01 .10 Prefabrykowane przepusty drogowe rurowe jednootworowe

03.01.01 .11 UłoŜenie przepustów pod koroną drogi, rury o średnicy 60 cm m

03.01.01 .12 UłoŜenie przepustów pod koroną drogi, rury o średnicy 80 cm m

03.01.01 .13 UłoŜenie przepustów pod koroną drogi, rury o średnicy 100 cm m
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03.01.01 .14 UłoŜenie przepustów pod koroną drogi, rury o średnicy 125 cm m

03.01.01 .15 UłoŜenie przepustów pod koroną drogi, rury o średnicy 150 cm m

03.01.01 .20 Prefabrykowane przepusty drogowe rurowe dwuotworowe

03.01.01 .21 UłoŜenie przepustów pod koroną drogi, rury o średnicy 2x60 cm m

03.01.01 .22 UłoŜenie przepustów pod koroną drogi, rury o średnicy 2x80 cm m

03.01.01 .23 UłoŜenie przepustów pod koroną drogi, rury o średnicy 2x100 cm m

03.01.01 .24 UłoŜenie przepustów pod koroną drogi, rury o średnicy 2x125 cm m

03.01.01 .25 UłoŜenie przepustów pod koroną drogi, rury o średnicy 2x150 cm m

03.01.01 .30 Prefabrykowane przepusty drogowe rurowe trzyotworowe

03.01.01 .31 UłoŜenie przepustów pod koroną drogi, rury o średnicy 3x60 cm m

03.01.01 .32 UłoŜenie przepustów pod koroną drogi, rury o średnicy 3x80cm m

03.01.01 .33 UłoŜenie przepustów pod koroną drogi, rury o średnicy 3x100 cm m

03.01.01 .34 UłoŜenie przepustów pod koroną drogi, rury o średnicy 3x125 cm m

03.01.01 .35 UłoŜenie przepustow pod koroną drogi, rury o średnicy 3x150 cm m

03.01.01 .40 Prefabrykowane przepusty drogowe ramowe

03.01.01 .41 UłoŜenie przepustów pod koroną drogi, prefabrykaty ramowe o wym. 
1,00x1,00 m

m

03.01.01 .42 UłoŜenie przepustów pod koroną drogi, prefabrykaty ramowe o wym. 1,5x1,5 
m

m

03.01.01 .43 UłoŜenie przepustów pod koroną drogi, prefabrykaty ramowe o wym. 
2,00x2,00 m

m

03.01.01 .44 UłoŜenie przepustów pod koroną drogi, prefabrykaty ramowe o wym. 
3,00x2,00 m

m

03.01.01 .45 UłoŜenie przepustów pod koroną drogi, prefabrykaty ramowe o wym. 
3,00x3,00 m

m

03.01.01 .50 Przepusty sklepione

03.01.01 .51 UłoŜenie przepustów sklepionych o szerokości w świetle 2,00 m m

03.01.01 .52 UłoŜenie przepustów sklepionych o szerokości w świetle 3,00 m m

03.01.01 .60 Wykonanie ścianek czołowych przepustów

03.01.01 .61 Wykonanie ścianek czołowych przepustów (proste) m3

03.01.01 .62 Wykonanie ścianek czołowych przepustów (skośne) m3

03.01.01 .70 Wykonanie ław fundamentowych przepustów drogowych

03.01.01 .71 Wykonanie ław fundamentowych przepustów drogowych z pospółki m3

03.01.01 .72 Wykonanie ław fundamentowych przepustów drogowych z kruszywa 
łamanego

m3

03.01.01 .73 Wykonanie ław fundamentowych przepustów drogowych z betonu m3

03.01.01 .80 Zabezpieczenie urządzeń podziemnych rurami

03.01.01 .81 Zabezpieczenie urządzeń podziemnych rurami osłonowymi dwudzielnymi m

03.01.01 .90 Regulacja pionowa kratek ściekowych

03.01.01 .91 Regulacja pionowa kratek sciekowych szt

03.01.02 .00 Przepusty stalowe z blachy falistej

03.01.02 .10 Przepusty stalowe segmentowe z blachy falistej

03.01.02 .11 Wykonanie przepustów stalowych z blachy falistej o przekroju kołowym m

03.01.02 .12 Wykonanie przepustów stalowych z blachy falistej o przekroju eliptycznym m

03.01.02 .13 Wykonanie przepustów stalowych z blachy falistej o przekroju kroplistym m

03.01.02 .14 Wykonanie przepustów stalowych z blachy falistej o przekroju łukowym m

03.01.02 .15 Wykonanie przepustów stalowych z blachy falistej o przekroju łukowym z 
dociąŜeniem

m

03.01.02 .16 Wykonanie przepustów stalowych z blachy falistej o przekroju eliptycznym z 
dociąŜeniem

m

03.01.03 .00 Czyszczenie urządzeń odwadniających  (przepusty, kanalizacja deszczowa, 
ścieki)

03.01.03 .10 Czyszczenie przepustów pod zjazdami i drogami

03.01.03 .11 Czyszczenie przepustów pod zjazdami i drogami, rury ośrednicy do 40 cm m

03.01.03 .12 Czyszczenie przepustów pod zjazdami i drogami, rury o średnicy 60 cm m

03.01.03 .13 Czyszczenie przepustów pod zjazdami i drogami, rury o średnicy 80 cm m

03.01.03 .14 Czyszczenie przepustów pod zjazdami i drogami, rury o średnicy do 125 cm m

03.01.03 .15 Czyszczenie przepustów pod zjazdami i drogami, rury o średnicy 150 cm m
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03.01.03 .20 Czyszczenie urządzeń kanalizacji deszczowej

03.01.03 .21 Czyszczenie studzienek i kratek ściekowych szt

03.01.03 .22 Czyszczenie kratek i wpustów ścieków mostowych szt

03.01.03 .23 Czyszczenie studni chłonnych szt

03.01.03 .24 Czyszczenie wylotów sączków podłuŜnych i poprzecznych szt

03.01.03 .30 Czyszczenie elementów ścieków i kolektorów

03.01.03 .31 Czyszczenie ścieków przykrawęŜnikowych m

03.01.03 .32 Czyszczenie kolektorów ściekowych i przykanalików m

03.01.03 .40 Czyszczenie zbiorników odparowujących

03.01.03 .41 Czyszczenie zbiorników odparowujących m2

03.02.01 .00 Kanalizacja deszczowa

03.02.01 .01 Wykonanie osadników na rowach doprowadzających m

03.02.01 .02 Wykonanie rynien pod wiaduktem m2

03.02.01 .10 Kanalizacja deszczowa, kolektory z rur betonowych

03.02.01 .11 Wykonanie kanalizacji deszczowej z rur betonowych o średnicy od 30 do 40 
cm

m

03.02.01 .12 Wykonanie kanalizacji deszczowej z rur betonowych o średnicy 50 cm m

03.02.01 .13 Wykonanie kanalizacji deszczowej z rur betonowych o średnicy 60 cm m

03.02.01 .14 Wykonanie kanalizacji deszczowej z rur betonowych o średnicy 80 cm m

03.02.01 .15 Wykonanie kanalizacji deszczowej z rur betonowych o średnicy ponad 80 cm m

03.02.01 .20 Przykanaliki

03.02.01 .21 Wykonanie przykanalikow z rur kamionkowych o średnicy 20 cm m

03.02.01 .22 Wykonanie przykanalików z rur betonowych o średnicy 20 cm m

03.02.01 .23 Wykonanie przykanalików z rur PVC o średnicy 20 cm m

03.02.01 .24 Wykonanie przykanalików z rur betonowych o średnicy 25 cm m

03.02.01 .25 Wykonanie przykanalików z rur PCV o średnicy 30 cm m

03.02.01 .26 Wykonanie przykanalików z rur betonowych o średnicy 30 cm m

03.02.01 .27 Wykonanie przykanalików z rur PCV o średnicy 30 cm m

03.02.01 .30 Studnie rewizyjne

03.02.01 .31 Wykonanie studni rewizyjnych o średnicy 1,2 m szt

03.02.01 .32 Wykonanie studni rewizyjnych o średnicy 1,4 m szt

03.02.01 .33 Wykonanie studni rewizyjnych o średnicy 1,5 m szt

03.02.01 .40 Studzienki ściekowe

03.02.01 .41 Wykonanie studzienek ściekowych szt

03.02.01 .50 Komory przelotowe i połączeniowe

03.02.01 .51 Wykonanie komór przelotowych i połączeniowych szt

03.02.01 .60 Obudowa wylotów kolektorów i przykanalików

03.02.01 .61 Wykonanie obudowy wylotów kolektorów szt

03.02.01 .62 Wykonanie obudowy wylotów przykanalików szt

03.02.01 .70 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych

03.02.01 .71 Regulacja pionowa kratek ściekowych szt

03.02.01 .72 Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych szt

03.02.01 .73 Regulacja pionowa zaworów wodociągowych lub gazowych szt

03.02.01 .74 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt

03.02.01 .75 Regulacja pionowa kanalizacji sanitarnej szt.

03.02.01 .80 MontaŜ separatorów wód opadowych

03.02.01 .81 MontaŜ separatorów wód opadowych z tworzyw sztucznych szt.

03.02.01 .82 MontaŜ betonowych separatorów wód opadowych szt.

03.03.01 .00 Sączki podłuŜne

03.03.01 .10 Sączki podłuŜne ceramiczne

03.03.01 .11 Sączki podłuŜne ceramiczne o średnicy 75 mm m

03.03.01 .12 Sączki podłuŜne ceramiczne o średnicy 100 mm m

03.03.01 .13 Sączki podłuŜne ceramiczne o średnicy 125 mm m

03.03.01 .14 Sączki podłuŜne ceramiczne o średnicy 150 mm m

03.03.01 .20 Sączki podłuŜne z tworzyw sztucznych
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03.03.01 .21 Sączki podłuŜne z tworzyw sztucznych o średnicy 50 mm m

03.03.01 .22 Sączki podłuŜne z tworzyw sztucznych o średnicy 65 mm m

03.03.01 .23 Sączki podłuŜne z tworzyw sztucznych o średnicy 80 mm m

03.03.01 .24 Sączki podłuŜne z tworzyw sztucznych o średnicy 100 mm m

03.03.01 .25 Sączki podłuŜne z tworzyw sztucznych o średnicy 125 mm m

03.03.01 .26 Sączki podłuŜne z tworzyw sztucznych o średnicy ponad 125 mm m

03.04.01 .00 Studnie chłonne

03.04.01 .10 Studnie chłonne z kręgów

03.04.01 .11 Wykonanie studni chłonnych z kręgów o średnicy 80 cm szt

03.04.01 .12 Wykonanie studni chłonnych z kręgów o średnicy 100 cm szt

03.04.01 .13 Wykonanie studni chłonnych z kręgów o średnicy 120 cm szt

03.04.01 .14 Wykonanie studni chłonnych z kręgów o średnicy 140 cm szt

03.04.01 .15 Wykonanie studni chłonnych z kręgów o średnicy 160 cm szt

03.04.01 .16 Wykonanie studni chłonnych z kręgów o średnicy 180 cm szt

03.04.01 .20 Studnie chłonne gruntowe

03.04.01 .21 Wykonanie studni chłonnych gruntowych o wymiarach 1,0x1,0 m szt

03.04.01 .22 Wykonanie studni chłonnych gruntowych o wymiarach 2,0x2,0 m szt

03.04.01 .30 Separatory oleju

03.04.01 .31 Wykonanie separatorów oleju 20/200 l/s szt

03.04.01 .32 Wykonanie separatorów oleju 60/600 l/s szt

03.04.01 .33 Wykonanie separatorów oleju 90/900 l/s szt

03.05.01 .00 Zbiorniki odparowujące

03.05.01 .10 Wykonanie zbiorników odparowujących

03.05.01 .11 Wykonanie zbiorników odparowujących m2

03.05.01 .20 Piaskowniki

03.05.01 .21 Wykonanie piaskowników m3

04.00.00 .00 PODBUDOWY

04.01.01 .00 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoŜa

04.01.01 .10 Koryto wykonane mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem 
podłoŜa w gruncie kat. I-VI

04.01.01 .11 Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem 
podłoŜa w gr.kat I-VI, głębok.  koryta do 10 cm

m2

04.01.01 .12 Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem 
podłoŜa  w gr.kat I-VI, głębok. koryta 11-20 cm

m2

04.01.01 .13 Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem 
podłoŜa  w gr.kat I-VI, głębok. koryta 21-30 cm

m2

04.01.01 .14 Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem 
podłoŜa  w gr.kat I-VI, głębok. koryta 31-40 cm

m2

04.01.01 .15 Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem 
podłoŜa w gr.kat I-VI, głębok. koryta ponad 40 cm

m2

04.01.01 .20 Koryto wykonane ręcznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoŜa w 
gruncie kat. I-VI

04.01.01 .21 Wykonanie koryta ręcznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoŜa  w 
gr. kat. I-VI, głębokość koryta do 10 cm

m2

04.01.01 .22 Wykonanie koryta ręcznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoŜa  w 
gr. kat. I-VI, głębokość koryta 11-20 cm

m2

04.01.01 .23 Wykonanie koryta ręcznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoŜa  w 
gr. kat. I-VI, głębokość koryta 21-30 cm

m2

04.01.01 .24 Wykonanie koryta ręcznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoŜa  w 
gr. kat. I-VI, głębokość koryta 31-40 cm

m2

04.01.01 .25 Wykonanie koryta ręcznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoŜa  w 
gr. kat. I-VI, głębok. koryta ponad 40 cm

m2

04.01.01 .30 Profilowanie i zagęszczenie podłoŜa pod warstwy konstrukcyjne w gr. kat. IV

04.01.01 .31 Profilowanie i zagęszczenie podłoŜa mechanicznie pod warstwy 
konstrukcyjne w gr. kat. IV

m2

04.01.01 .32 Profilowanie i zagęszczenie podłoŜa ręcznie pod warstwy konstrukcyjne w 
gr. kat. IV

m2

04.02.01 .00 Warstwy odsączające i odcinające

04.02.01 .10 Warstwa odsączająca z piasku

04.02.01 .11 Wykonanie w-wy odsączającej z piasku, gr. w-wy do 10 cm m2
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Nr pozycji Opis elementów rozliczeniowych Jedn. Min. Max. Średnia
04.02.01 .12 Wykonanie w-wy odsączającej z piasku, gr. w-wy 11-15 cm m2

04.02.01 .13 Wykonanie w-wy odsączającej z piasku, gr. w-wy 16-20 cm m2

04.02.01 .14 Wykonanie w-wy odsączającej z piasku, gr. w-wy ponad 20 cm m2

04.02.01 .20 Warstwa odcinająca

04.02.01 .21 Wykonanie w-wy odcinającej, gr. w-wy po zagęszczeniu do 5 cm m2

04.02.01 .22 Wykonanie w-wy odcinającej, gr. w-wy po zagęszczeniu 6-10 cm m2

04.02.01 .23 Wykonanie w-wy odcinającej, gr. w-wy po zagęszczeniu 11-15 cm m2

04.02.01 .24 Wykonanie w-wy odcinającej, gr. w-wy po zagęszczeniu ponad 15 cm m2

04.02.01 .30 Podsypka piaskowa

04.02.01 .31 Wykonanie podyspki piaskowej, gr.w-wy do 3 cm m2

04.02.01 .32 Wykonanie podsypki piaskowej, gr. w-wy 4-5 cm m2

04.02.01 .33 Wykonanie podsypki piaskowej, gr. w-wy 6-10 cm m2

04.02.01 .34 Wykonanie podsypki piaskowej, gr. w-wy ponad 10 cm m2

04.02.01 .40 Podsypka cementowo-piaskowa

04.02.01 .41 Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej, gr. w-wy do 3 cm m2

04.02.01 .42 Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej gr. w-wy 4-5 cm m2

04.02.01 .43 Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej gr. w-wy 6-10 cm m2

04.02.01 .44 Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej gr. w-wy ponad 10 cm m2

04.02.01 .50 Warstwa poślizgowa z bitumowanego piasku

04.02.01 .51 Warstwa poślizgowa z bitumowanego piasku, grubość w-wy do 3 cm m2

04.02.01 .60 Wykonanie podbudowy (umocnione pobocze) z kruszywa naturalnego

04.02.01 .61 Wykonanie podbudowy (umocnione pobocze) z kruszywa naturalnego, 
grubość w-wy do 10 cm

m2

04.02.01 .62 Wykonanie podbudowy (umocnione pobocze) z kruszywa naturalnego, 
grubość w-wy 11-15 cm

m2

04.02.02 .00 Warstwa mrozoochronna

04.02.02 .10 Warstwa mrozoochronna

04.02.02 .11 Wykonanie w-wy mrozoochronnej, gr. w-wy do 20 cm m2

04.02.02 .12 Wykonanie w-wy mrozoochronnej, gr. w-wy 21-30 cm m2

04.02.02 .13 Wykonanie w-wy mrozoochronnej, gr. w-wy 31-40 cm m2

04.02.02 .14 Wykonanie w-wy mrozoochronnej, gr. w-wy ponad 40 cm m2

04.02.02 .20 Warstwa z materaców geotekstylnych

04.02.02 .21 Warstwa z materaców geotekstylnych m2

04.02.02 .30 Warstwa geowłókniny

04.02.02 .31 Warstwa geowłókniny w podłoŜu nasypu m2

04.03.01 .00 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

04.03.01 .10 Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych

04.03.01 .11 Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych ręcznie m2

04.03.01 .12 Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie m2

04.03.01 .20 Skropienie warstw konstrukcyjnych

04.03.01 .21 Skropienie warstw konstrukcyjnych asfaltem m2

04.03.01 .22 Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltowa m2

04.03.01 .30 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

04.03.01 .31 Oczyszczenie i skropienieręczne warstw konstrukcyjnych nieulepszonych m2

04.03.01 .32 Oczyszczenie i skropienie ręczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych m2

04.03.01 .33 Oczyszczenie i skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych 
nieulepszonych

m2

04.03.01 .34 Oczyszczenie i skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych 
ulepszonych

m2

04.04.01 .00 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie

04.04.01 .10 Podbudowa z kruszywa naturalnego, warstwa dolna

04.04.01 .11 Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, w-wa dolna gr. w-wy do 20 
cm

m2

04.04.01 .12 Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, w-wa dolna gr. w-wy 21-
25 cm

m2

04.04.01 .13 Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, w-wa dolna gr. w-wy 26-
30 cm

m2
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Nr pozycji Opis elementów rozliczeniowych Jedn. Min. Max. Średnia
04.04.01 .14 Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego,w-wa dolna gr.w-wy ponad 

30 cm
m2

04.04.01 .20 Podbudowa z kruszywa naturalnego , warstwa górna

04.04.01 .21 Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, w-wa górna, gr. w-wy do 8 
cm

m2

04.04.01 .22 Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, w-wa górna, gr. w-wy 9-10 
cm

m2

04.04.01 .23 Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, w-wa górna, gr. w-wy 11-
15 cm

m2

04.04.01 .24 Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, w-wa górna, gr.w-wy 
ponad 15 cm

m2

04.04.01 .30 Podbudowa z kruszywa naturalnego (kruszywo ulepszone)

04.04.01 .31 Podbudowa z kruszywa naturalnego (kruszywo ulepszone), grubość w-wy 
do 10 cm

m2

04.04.01 .32 Podbudowa z kruszywa naturalnego (kruszywo ulepszone), grubość w-wy 
11-15 cm

m2

04.04.01 .33 Podbudowa z kruszywa naturalnego (kruszywo ulepszone), grubość w-wy 
16-20 cm

m2

04.04.01 .34 Podbudowa z kruszywa naturalnego (kruszywo ulepszone), grubość w-wy 
21-25 cm

m2

04.04.01 .35 Podbudowa z kruszywa naturalnego (kruszywo ulepszone), grubość w-wy 
26-30 cm

m2

04.04.01 .36 Podbudowa z kruszywa naturalnego (kruszywo ulepszone), grubość w-wy 
ponad 30 cm

m2

04.04.02 .00 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

04.04.02 .10 Podbudowa z kruszywa łamanego (kruszywo niesortowane), warstwa dolna

04.04.02 .11 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, w-wa dolna, gr. w-wy do 15 
cm

m2

04.04.02 .12 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, w-wa dolna,  gr.  w-wy 16-20 
cm

m2

04.04.02 .13 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, w-wa dolna,  gr. w-wy  21-25 
cm

m2

04.04.02 .14 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, w-wa dolna, gr. w-wy 26-30 
cm

m2

04.04.02 .15 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, w-wa dolna, gr. w-wy ponad 
30 cm

m2

04.04.02 .20 Pobudowa z kruszywa łamanego (kruszywo niesortowane), warstwa górna

04.04.02 .21 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, w-wa górna, gr. w-wy do 8 
cm

m2

04.04.02 .22 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, w-wa górna, gr. w-wy 9-10 
cm

m2

04.04.02 .23 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, w-wa górna, gr. w-wy 11-15 
cm

m2

04.04.02 .24 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, w-wa górna, gr. w-wy 16-20 
cm

m2

04.04.02 .25 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, w-wa górna, gr. w-wy 21-25 
cm

m2

04.04.02 .26 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, w-wa górna, gr. w-wy ponad 
25 cm

m2

04.04.02 .30 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego (kruszywo ulepszone)

04.04.02 .31 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego (kruszywo ulepszone), gr. w-
wy do 8 cm

m2

04.04.02 .32 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego (kruszywo ulepszone), gr. w-
wy do 15 cm

m2

04.04.02 .33 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego (kruszywo ulepszone), gr. w-
wy 25 cm

m2

04.04.02 .34 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego (kruszywo ulepszone), gr. w-
wy ponad 25 cm

m2

04.04.02 .40 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego metodą recyklingu głębokiego

04.04.02 .41 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego metodą recyklingu głębokiego, 
gr. w-wy do 15 cm

m2

04.04.02 .42 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego metodą recyklingu głębokiego, 
gr. w-wy do 20 cm

m2

04.04.02 .43 Wykonanie podbudowy z kruszywa  łamanego metodą recyklingu głębokiego, 
gr. w-wy do 25 cm

m2
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Nr pozycji Opis elementów rozliczeniowych Jedn. Min. Max. Średnia
04.04.02 .50 Wykonanie umocnienia pobocza

04.04.02 .51 Wykonanie umocnienia pobocza z kruszywa łamanego, gr. w-wy 20 cm m2

04.04.02 .52 Wykonanie umocnienia pobocza z mieszanki kruszywa i destruktu, gr. w-wy 
20 cm

m2

04.04.03 .00 Podbudowa z ŜuŜla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie

04.04.03 .10 Podbudowa z ŜuŜla wielkopiecowego, warstwa dolna

04.04.03 .11 Wykonanie podbudowy z ŜuŜla wielkopiecowego, w-wa dolna, gr. w-wy do 
12 cm

m2

04.04.03 .12 Wykonanie podbudowy z ŜuŜla wielkopiecowego, w-wa dolna, gr. w-wy 13-
15 cm

m2

04.04.03 .13 Wykonanie podbudowy z ŜuŜla wielkopiecowego, w-wa dolna, gr. w-wy 16-
20 cm

m2

04.04.03 .14 Wykonanie podbudowy z ŜuŜla wielkopiecowego, w-wa dolna, gr. w-wy 21-
25 cm

m2

04.04.03 .15 Wykonanie podbudowy z ŜuŜla wielkopiecowego, w-wa dolna, gr. w-wy 26-
30 cm

m2

04.04.03 .16 Wykonanie podbudowy z ŜuŜla wielkopiecowego, w-wa dolna, gr.w-wy 
ponad 30 cm

m2

04.04.03 .20 Podbudowa z ŜuŜla wielkopiecowego, warstwa górna

04.04.03 .21 Wykonanie podbudowy z ŜuŜla wielkopiecowego, w-wa górna, gr. w-wy do 
8 cm

m2

04.04.03 .22 Wykonanie podbudowy z ŜuŜla wielkopiecowego, w-wa górna, gr. w-wy 9-
10 cm

m2

04.04.03 .23 Wykonanie podbudowy z ŜuŜla wielkopiecowego, w-wa górna, gr. w-wy 11-
15 cm

m2

04.04.03 .24 Wykonanie podbudowy z ŜuŜla wielkopiecowego, w-wa górna, gr. w-wy 16-
20 cm

m2

04.04.03 .25 Wykonanie podbudowy z ŜuŜla wielkopiecowego, w-wa górna, gr.w-wy 
ponad   20 cm

m2

04.04.04 .00 Podbudowa z tlucznia kamiennego

04.04.04 .10 Podbudowa z tłcznia kamiennego (sortowanego), warstwa dolna

04.04.04 .11 Wykonanie podbudowy z tłucznia, w-wa dolna, gr. w-wy do 15 cm m2

04.04.04 .12 Wykonanie podbudowy z tłucznia, w-wa dolna, gr. w-wy 16-20 cm m2

04.04.04 .13 Wykonanie podbudowy z tłucznia, w-wa dolna, gr. w-wy 21-25 cm m2

04.04.04 .14 Wykonanie podbudowy z tłucznia, w-wa dolna, gr. w-wy 26-30 cm m2

04.04.04 .15 Wykonanie podbudowy z tłucznia, w-wa dolna, gr. w-wy ponad 30 cm m2

04.04.04 .20 Podbudowa z tłucznia kamiennego  (sortowanego), warstwa górna

04.04.04 .21 Wykonanie podbudowy z tłucznia, w-wa górna, gr. w-wy do 8 cm m2

04.04.04 .22 Wykonanie podbudowy z tłucznia, w-wa górna, gr. w-wy 9-10 cm m2

04.04.04 .23 Wykonanie podbudowy z tłucznia, w-wa górna, gr. w-wy 11-15 cm m2

04.04.04 .24 Wykonanie podbudowy z tłucznia, w-wa górna, gr. w-wy 16-20 cm m2

04.04.04 .25 Wykonanie podbudowy z tłucznia, w-wa górna, gr. w-wy 21-25 cm m2

04.04.04 .26 Wykonanie podbudowy z tłucznia, w-wa górna, gr. w-wy ponad 25 cm m2

04.05.01 .00 Podbudowa i ulepszone podłoŜe z gruntu lub kruszywa stabilizowanego 
cementem

04.05.01 .10 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem

04.05.01 .11 Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, na miejscu, gr. 
w-wy do 10 cm

m2

04.05.01 .12 Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, na miejscu, gr. 
w-wy 11-15 cm

m2

04.05.01 .13 Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, na miejscu, gr. 
w-wy 16-20 cm

m2

04.05.01 .14 Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, na miejscu, gr.w-
wy ponad 20 cm

m2

04.05.01 .20 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem (gruntocement z betoniarki)

04.05.01 .21 Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem (gruntocement z 
betoniarki), gr.  w-wy do 10 cm

m2

04.05.01 .22 Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem (gruntocement z 
betoniarki), gr. w-wy 11-15 cm

m2

04.05.01 .23 Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem (gruntocement z 
betoniarki), gr. w-wy 16-20 cm

m2

04.05.01 .24 Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem (gruntocement z m2
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betoniarki), gr. w-wy ponad 20 cm

04.05.01 .30 Ulepszone podłoŜe z gruntu stabilizowanego cementem.

04.05.01 .31 Ulepszone podłoŜe  z gruntu stabilizowanego cementem, gr. w-wy do 15 cm m2

04.05.01 .32 Ulepszone podłoŜe  z gruntu stabilizowanego cementem, gr. w-wy 16-20 cm m2

04.05.01 .33 Ulepszone podłoŜe z gruntu stabilizowanego cementem, gr. w-wy ponad 20 
cm

m2

04.05.01 .40 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem

04.05.01 .41 Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem, gr. w-wy do 
15 cm

m2

04.05.01 .42 Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem, gr. w-wy 16-
20 cm

m2

04.05.01 .43 Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem, gr. w-wy 
ponad  20 cm

m2

04.05.02 .00 Podbudowa i ulepszone podłoŜe z gruntu stabilizowanego wapnem

04.05.02 .10 Podbudowa z gruntu stabilizowanego wapnem

04.05.02 .11 Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego wapnem, gr. w-wy do 10 
cm

m2

04.05.02 .12 Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego wapnem, gr. w-wy 11-15 
cm

m2

04.05.02 .13 Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego wapnem, gr. w-wy 16-20 
cm

m2

04.05.02 .14 Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego wapnem, gr. w-wy ponad 
20 cm

m2

04.05.02 .20 Ulepszone podłoŜe z gruntu stabilizowanego wapnem

04.05.02 .21 Ulepszone podłoŜe z gruntu  stabilizowanego wapnem, gr. w-wy do 15 cm m2

04.05.02 .22 Ulepszone podłoŜe z gruntu stabilizowanego wapnem, gr. w-wy 16-20 cm m2

04.05.02 .23 Ulepszone podłoŜe z gruntu stabilizowanego wapnem, gr.  w-wy ponad 20 cm m2

04.05.03 .00 Podbudowa i ulepszone podłoŜe z gruntu stabilizowanego aktywnymi 
popiołami lotnymi

04.05.03 .10 Podbudowa z gruntu stabilizowanego aktywnymi popiołami lotnymi

04.05.03 .11 Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego aktywnymi popiołami 
lotnymi, gr. w-wy do 15 cm

m2

04.05.03 .12 Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego aktywnymi popiołami 
lotnymi, gr. w-wy 16-20 cm

m2

04.05.03 .13 Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego aktywnymi popiołami 
lotnymi, gr. w-wy ponad 20 cm

m2

04.05.03 .20 Ulepszone podłoŜe z gruntu stabilizowanego aktywnymi popiołami lotnymi

04.05.03 .21 Ulepszone podłoŜe  z gruntu stabilizowanego aktywnymi popiołami lotnymi, gr. 
w-wy do 15 cm

m2

04.05.03 .22 Ulepszone podłoŜe z gruntu stabilizowanego aktywnymi popiołami lotnymi, gr. 
w-wy 16-20 cm

m2

04.05.03 .23 Ulepszone podłoŜe z gruntu stabilizowanego aktywnymi popiołami lotnymi, gr. 
w-wy ponad 20 cm

m2

04.05.04 .00 Podbudowa z gruntu lub kruszywa stabilizowanego wielkopiecowym ŜuŜlem 
granulowanym

04.05.04 .10 Podbudowa z gruntu stabilizowanego wielkopiecowym ŜuŜlem granulowanym

04.05.04 .11 Wykonanie podbudowy z gruntu stabiliz. wielkopiecowym ŜuŜlem 
granulowanym, gr. w-wy do 15 cm

m2

04.05.04 .12 Wykonanie podbudowy z gruntu stabiliz. wielkopiecowym ŜuŜlem 
granulowanym, gr. w-wy 16-20 cm

m2

04.05.04 .13 Wykonanie podbudowy z gruntu stabiliz. wielkopiecowym ŜuŜlem 
granulowanym, gr. w-wy ponad 20 cm

m2

04.05.04 .20 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego wielkopiecowym ŜuŜlem 
granulowanym

04.05.04 .21 Wykonanie podbudowy z kruszywa stabiliz. wielkopiecowym ŜuŜlem 
granulowanym, gr. w-wy do 15 cm

m2

04.05.04 .22 Wykonanie podbudowy z kruszywa stabiliz. wielkopiecowym ŜuŜlem 
granulowanym, gr. w-wy 16-20 cm

m2

04.05.04 .23 Wykonanie podbudowy z kruszywa stabiliz. wielkopiecowym ŜuŜlem 
granulowanym, gr. w-wy ponad 20 cm

m2

04.06.01 .00 Podbudowa z chudego betonu

04.06.01 .01 Podbudowa z betonu cementowego m2

04.06.01 .10 Podbudowa z chudego betonu
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04.06.01 .11 Wykonanie podbudowy z chudego betonu, gr.w-wy do 10 cm m2

04.06.01 .12 Wykonanie podbudowy z chudego betonu, gr.w-wy 11-15 cm m2

04.06.01 .13 Wykonanie podbudowy z chudego betonu, gr.w-wy 16-20 cm m2

04.06.01 .14 Wykonanie podbudowy z chudego betonu, gr.w-wy ponad 20 cm m2

04.07.01 .00 Podbudowa z betonu asfaltowego

04.07.01 .10 Podbudowa z betonu asfaltowego

04.07.01 .11 Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego, o uziarnieniu  0/12,8  gr. w-wy 
4 cm

m2

04.07.01 .12 Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego, o uziarnieniu  0/16   gr. w-wy 
4 cm

m2

04.07.01 .13 Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego, o uziarnieniu  0/12,8  gr. w-wy 
5 cm

m2

04.07.01 .14 Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego, o uziarnieniu  0/16  gr. w-wy 5 
cm

m2

04.07.01 .15 Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego, o uziarnieniu  0/20 gr. w-wy 5  
cm

m2

04.07.01 .16 Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego, o uziarnieniu  0/20 gr. w-wy 6 
cm

m2

04.07.01 .17 Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego o uziarnieniu  0/25 gr. w-wy 7 
cm

m2

04.07.01 .18 Wykonanie podbudowy z betonu asafltowego o uziarnieniu  0/25 gr. w-wy 8 
cm

m2

04.07.01 .19 Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego o uziarnieniu  0/31,5 gr. w-wy 
ponad 8 cm

m2

04.08..0 .10 Wyrównanie podbudowy chudym betonem

04.08.01 .00 Wyrównanie podbudowy mieszankami mineralno-bitum.

04.08.01 .10 Wyrównanie podbudowy mieszankami mineralno-bitumicznymi

04.08.01 .11 Wyrównanie podbudowy mieszankami mineralno-bitumicznymi T

04.08.01 .12 Wyrównanie profilu mieszankami mineralno-bitumicznymi z likwidacją kolein T

04.08.01 .13 Wyrównanie profilu z likwidacją kolein T

04.08.02 .00 Wyrównanie podbudowy chudym betonem

04.08.02 .11 Wyrównanie podbudowy chudym betonem m3

04.08.03 .00 Wyrównanie podbudowy gruntem lub kruszywem stabilizowanym cementem

04.08.03 .10 Wyrównanie podbudowy gruntem  stabilizowanym cementem

04.08.03 .11 Wyrównanie podbudowy  gruntem  stabilizowanym cementem m3

04.08.03 .20 Wyrównanie podbudowy kruszywem  stabilizowanym cementem

04.08.03 .21 Wyrównanie podbudowy kruszywem  stabilizowanym cementem m3

04.08.04 .00 Wyrównanie podbudowy tłuczniem

04.08.04 .10 Wyrównanie podbudowy tłuczniem

04.08.04 .11 Wyrównanie podbudowy tłuczniem m3

04.08.04 .12 Wyrównanie podbudowy klinkierem m3

04.08.05 .00 Wyrównanie podbudowy kruszywem stabilizowanym mechanicznie

04.08.05 .10 Wyrównanie podbudowy kruszywem stabilizowanym mechanicznie

04.08.05 .11 Wyrównanie podbudowy kruszywem stabilizowanym mechanicznie m3

04.08.06 .00 Wyrównanie podbudowy destruktem

04.08.06 .10 Wyrównanie podbudowy destruktem

04.08.06 .11 Wyrównanie podbudowy destruktem pozyskanym z frezowania m3

04.09.01 .00 Podbudowa z piasku otoczonego asfaltem

04.09.01 .10 Wykonanie podbudowy z piasku otoczonego asfaltem

04.09.01 .11 Wykonanie podbudowy z piasku otoczonego asfaltem, gr. w-wy  7 cm m2

04.09.01 .12 Wykonanie podbudowy z piasku otoczonego asfaltem, gr. w-wy  8 cm m2

04.09.01 .13 Wykonanie podbudowy z piasku otoczonego asfaltem, gr. w-wy  9 cm m2

04.09.01 .14 Wykonanie podbudowy z piasku otoczonego asfaltem, gr. w-wy  14 cm m2

04.09.01 .15 Wykonanie podbudowy z piasku otoczonego asfaltem, gr. w-wy do  18 cm

04.10.01 .00 Podbudowa z mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej (MCE)

04.10.01 .10 Wykonanie podbudowy z mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej (MCE)

04.10.01 .11 Wykonanie podbudowy z mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej (MCE), 
gr. w-wy do 20 cm

m2
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04.10.01 .12 Wykonanie podbudowy z mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej (MCE), 

gr. w-wy 21-30 cm
m2

04.10.01 .20 Wykonanie podbudowy z mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej (z 
betoniarki)

04.10.01 .21 Wykonanie podbudowy z mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej (z 
betoniarki), gr. w-wy do 20 cm

m2

04.10.01 .22 Wykonanie podbudowy z mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej (z 
betoniarki), gr. w-wy 21-30 cm

m2

04.10.01 .30 Wykonanie podbudowy z kruszywa z destruktu

04.10.01 .31 Wykonanie podbudowy z kruszywa z destruktu, gr. w-wy do 30 cm m2

04.11.01 .10 Podbudowa z betonu asfaltowo-cementowego metodą recyklingu na miejscu

04.11.01 .11 Podbudowa z betonu asfaltowo-cementowego metodą recyklingu na miejscu, 
gr. w-wy do 10 cm

m2

04.11.01 .12 Podbudowa z betonu asfaltowo-cementowego metodą recyklingu na miejscu, 
gr. w-wy do 20 cm

m2

05.00.00 .00 NAWIERZCHNIE

05.01.01 .00 Nawierzchnia gruntowa naturalna

05.01.01 .10 Nawierzchnie profilowane z gruntu rodzimego

05.01.01 .11 Wykonanie nawierzchni z gruntu rodzimego, z profilowaniem m2

05.01.01 .20 Naprawa dróg gruntowych - profilowanie i zagęszczenie mechaniczne

05.01.01 .21 Wykonanie naprawy dróg gruntowych przez profilowanie i zagęszczenie 
mechaniczne

m2

05.01.02 .00 Nawierzchnia gruntowa ulepszona

05.01.02 .10 Nawierzchnia gruntowa ulepszona mechanicznie

05.01.02 .11 Wykonanie nawierzchni piaszczystych ulepszonych mechanicznie m2

05.01.02 .12 Wykonanie nawierzchni gliniastych ulepszonych mechanicznie m2

05.01.02 .20 Naprawa dróg gruntowych ulepszonych mechanicznie

05.01.02 .21 Wykonanie naprawy dróg gruntowych ulepszonych mechanicznie przez  
profilowanie i zagęszczenie

m2

05.01.02 .22 Wykonanie naprawy dróg gruntowych ulepszonych mechanicznie przez 
wyrównanie z uzupełnieniem miejsc uszkodzon.

m2

05.01.02 .30 Nawierzchnia gruntowa ulepszona chemicznie

05.01.02 .31 Wykonanie nawierzchni gruntowych ulepszonych wapnem m2

05.01.02 .32 Wykonanie nawierzchni gruntowych ulepszonych popiołami lotnymi m2

05.01.02 .33 Wykonanie nawierzchni gruntowych ulepszonych bitumem m2

05.01.02 .34 Wykonanie nawierzchni gruntowych ulepszonych cementem m2

05.01.03 .00 Nawierzchnia Ŝwirowa

05.01.03 .10 Nawierzchnia Ŝwirowa, warstwa dolna

05.01.03 .11 Wykonanie nawierzchni Ŝwirowych, warstwa dolna, gr.w-wy do 10 cm m2

05.01.03 .12 Wykonanie nawierzchni Ŝwirowych, warstwa dolna, gr.w-wy 11-12 cm m2

05.01.03 .13 Wykonanie nawierzchni Ŝwirowych, warstwa dolna, gr.w-wy 13-16 cm m2

05.01.03 .14 Wykonanie nawierzchni Ŝwirowych, warstwa dolna, gr.w-wy ponad 16 cm m2

05.01.03 .20 Nawierzchnia Ŝwirowa, warstwa górna

05.01.03 .21 Wykonanie nawierzchni Ŝwirowych, warstwa górna, gr. w-wy do 8cm m2

05.01.03 .22 Wykonanie nawierzchni Ŝwirowych, warstwa górna, gr. w-wy 9-12 cm m2

05.01.03 .23 Wykonanie nawierzchni Ŝwirowych, warstwa górna, gr. w-wy ponad 12 cm m2

05.01.03a.00 Nawierzchnia z destruktu

05.02.01 .00 Nawierzchnia  tłuczniowa

05.02.01 .10 Nawierzchnia z tłucznia kamiennego

05.02.01 .11 Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego,  gr. w-wy do 10 cm m2

05.02.01 .12 Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego,  gr. w-wy 11- 15 cm m2

05.02.01 .13 Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego,  gr. w-wy 16- 20 cm m2

05.02.01 .14 Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego,  gr. w-wy ponad 20 cm m2

05.02.01 .20 Remonty cząstkowe nawierzchni tłuczniowych

05.02.01 .21 Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni tłuczniowej, głębokość wyboi 
do 5 cm

m2

05.02.01 .22 Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni tłuczniowej, głębokość wyboi 
6-10 cm

m2
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05.02.01 .23 Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni tłuczniowej, głębokość wyboi 

11-15 cm
m2

05.02.01 .24 Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni tłuczniowej, głębokość wyboi 
ponad 15 cm

m2

05.02.02 .00 Nawierzchnia brukowcowa

05.02.02 .10 Nawierzchnia  z kamienia narzutowego (polnego)

05.02.02 .11 Wykonanie nawierzchnia z kamienia narzutowego o wymiarach  16-20 cm m2

05.02.02 .12 Wykonanie nawierzchni  z kamienia narzutowego o wymiarach  13-17 cm m2

05.02.02 .20 Nawierzchnia z kamienia łamanego nieobrobionego

05.02.02 .21 Wykonanie nawierzchni  z kamienia łamanego nieobrobionego o wymiarach 
16-20 cm

m2

05.02.02 .22 Wykonanie nawierzchni z brukowca - z kamienia łamanego (nieobrobionego) 
o wymiarach 13-17 cm

m2

05.02.02 .30 Nawierzchnia  z kamienia łamanego obrobionego

05.02.02 .31 Wykonanie nawierzchni z kamienia łamanego obrobionego o wymiarach 16-20 
cm

m2

05.03.01 .00 Nawierzchnia kostkowa

05.03.01 .10 Nawierzchnia z kostki kamiennej rzędowej

05.03.01 .11 Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej wysokości 14 cm m2

05.03.01 .12 Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej wysokości 16 cm m2

05.03.01 .13 Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej wysokości 18 cm m2

05.03.01 .20 Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej

05.03.01 .21 Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej wysokości 8 cm m2

05.03.01 .22 Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej wysokości 10 cm m2

05.03.01 .30 Remonty cząstkowe nawierzchni z kostki

05.03.01 .31 Remonty cząstkowe nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej m2

05.03.01 .32 Remonty cząstkowe nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej m2

05.03.02 .00 Nawierzchnia klinkierowa

05.03.02 .10 Nawierzchnia z klinkieru drogowego układanego na romb

05.03.02 .11 Wykonanie nawierzchni z klinkieru drogowego układanego na romb na 
podsypce piaskowej

m2

05.03.02 .12 Wykonanie nawierzchni z klinkieru drogowego układanego na romb na 
podsypce cementowo-piaskowej

m2

05.03.02 .20 Remonty cząstkowe nawierzchni z klinkieru drogowego

05.03.02 .21 Remonty cząstkowe nawierzchni z klinkieru drogowego ułoŜonego na romb m2

05.03.02 .22 Remonty cząstkowe nawierzchni z klinkieru drogowego ułoŜonego na płask m2

05.03.03 .00 Nawierzchnia z płyt kamienno-betonowych i płyt  betonowych

05.03.03 .10 Nawierzchnia z płyt drogowych betonowych

05.03.03 .11 Wykonanie nawierzchni z płyt drogowych betonowych sześciokątnych m2

05.03.03 .12 Wykonanie nawierzchni  z płyt drogowych betonowych kwadratowych m2

05.03.03 .20 Nawierzchni  z płyt kamienno-betonowych

05.03.03 .21 Wykonanie nawierzchni z płyt kamienno-betonowych m2

05.03.03 .30 Remonty cząstkowe nawierzchni z płyt kamienno-betonowych

05.03.03 .31 Remonty cząstkowe nawierzchni z płyt kamienno-betonowych m2

05.03.03 .40 Remonty cząstkowe nawierzchni z płyt drogowych betonowych

05.03.03 .41 Remonty cząstkowe nawierzchni z płyt drogowych betonowych 
sześcikątnych

m2

05.03.03 .42 Remonty cząstkowe nawierzchni z płyt drogowych betonowych 
kwadratowych

m2

05.03.04 .00 Nawierzchnia betonowa

05.03.04 .10 Nawierzchnia betonowa - warstwa dolna

05.03.04 .11 Wykonanie nawierzchni betonowych - w-wa dolna, gr. do 12 cm m2

05.03.04 .12 Wykonanie nawierzchni betonowych - w-wa dolna, gr.13-15 cm m2

05.03.04 .13 Wykonanie nawierzchni betonowych - w-wa dolna, gr. 16-20 cm m2

05.03.04 .14 Wykonanie nawierzchni betonowych - w-wa dolna, gr. ponad 20 cm m2

05.03.04 .20 Nawierzchnia betonowa - warstwa górna

05.03.04 .21 Wykonanie nawierzchni betonowych - w-wa górna, gr. do 5 cm m2

05.03.04 .22 Wykonanie nawierzchni betonowych - w-wa górna, gr. 6-10 cm m2
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05.03.04 .23 Wykonanie nawierzchni betonowych - w-wa górna, gr. 11-15 cm m2

05.03.04 .24 Wykonanie nawierzchni betonowych - w-wa górna, gr. ponad 15 cm m2

05.03.05 .00 Nawierzchnia z betonu asfaltowego

05.03.05 .10 Nawierzchnia  z betonu asfaltowego, warstwa wiąŜąca, wzmacniająca

05.03.05 .11 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8  warstwa 
wiąŜąca, wzmacniająca gr. w-wy 4 cm

m2

05.03.05 .12 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8  warstwa 
wiąŜąca, wzmacniająca gr. w-wy 5 cm

m2

05.03.05 .13 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 warstwa 
wiąŜąca, wzmacniająca gr. w-wy 4 cm

m2

05.03.05 .14 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 warstwa  
wiąŜąca, wzmacniająca gr. w-wy 5 cm

m2

05.03.05 .15 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 warstwa 
wiąŜąca, wzmacniająca gr. w-wy 6 cm

m2

05.03.05 .16 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/20 warstwa 
wiąŜąca, wzmacniająca gr. w-wy 6 cm

m2

05.03.05 .17 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/20 warstwa 
wiąŜąca, wzmacniająca gr. w-wy 7 cm

m2

05.03.05 .18 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/20 warstwa 
wiąŜąca, wzmacniająca gr. w-wy 8 cm

m2

05.03.05 .19 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/25 warstwa 
wiąŜąca, wzmacniająca gr. w-wy 8 cm

m2

05.03.05 .20 Nawierzchnia z betonu asfaltowego, warstwa ścieralna

05.03.05 .21 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/6,3 warstwa 
ścieralna, gr. w-wy 3 cm

m2

05.03.05 .22 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/6,3 warstwa 
ścieralna, gr. w-wy 4 cm

m2

05.03.05 .23 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/8 warstwa 
ścieralna, gr. w-wy 3 cm

m2

05.03.05 .24 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/8 warstwa 
ścieralna, gr. w-wy 4 cm

m2

05.03.05 .25 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa 
ścieralna, gr. w-wy 3 cm

m2

05.03.05 .26 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa 
ścieralna, gr. w-wy 4 cm

m2

05.03.05 .27 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa 
ścieralna, gr. w-wy 5 cm

m2

05.03.05 .28 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 warstwa 
ścieralna, gr. w-wy 4 cm

m2

05.03.05 .29 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 warstwa 
ścieralna, gr. w-wy 5 cm

m2

05.03.05 .30 Nawierzchnia z betonu asfaltowego o zwiększonej odporności na 
odkształcenia trwałe, warstwa wiąŜąca

05.03.05 .31 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o zwiększonej odporności na 
odkształcenia trwałe, w-wa wiąŜąca, grub. w-wy 4 cm

m2

05.03.05 .32 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o zwiększonej  odporności na 
odkształcenia trwałe, w-wa wiąŜąca, grub. w-wy 5 cm

m2

05.03.05 .33 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o zwiększonej odporności na 
odkształcenia trwałe, w-wa wiąŜąca, grub. w-wy 6 cm

m2

05.03.05 .34 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o zwiększonej odporności na 
odkształcenia trwałe, w-wa wiąŜąca, grub. w-wy 7 cm

m2

05.03.05 .35 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o zwiększonej odporności na 
odkształcenia trwałe, w-wa wiąŜąca, grub. w-wy 8 cm

m2

05.03.05 .36 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o zwiększonej odporności na 
odkształcenia trwałe, w-wa wiąŜąca (wzmacniająca), grub. w-wy 9 cm

m2

05.03.05 .37 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o zwiększonej odporności na 
odkształcenia trwałe, w-wa wiąŜąca (wzmacniająca), grub. w-wy 10 cm

m2

05.03.05 .38 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o zwiększonej odporności na 
odkształcenia trwałe, w-wa wiąŜąca (wzmacniająca), gr. w-wy 11 cm

m2

05.03.05 .40 Nawierzchnia z betonu asfaltowego o zwiększonej odporności na 
odkształcenia trwałe, warstwa ścieralna

05.03.05 .41 Wykonanie nawierzchni  z betonu asfaltowego o zwiększonej odporności na 
odkształcenia trwałe, w-wa ścieralna, grub. w-wy 4 cm

m2

05.03.05 .42 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o zwiększonej odporności na 
odkształcenia trwałe, w-wa ścieralna, grub. w-wy 5 cm

m2
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05.03.05 .43 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o zwiększonej odporności na 

odkształcenia trwałe, w-wa ścieralna, grub. w-wy 6 cm
m2

05.03.05 .44 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o zwiększonej odporności na 
odkształcenia trwałe, w-wa ścieralna, grub. w-wy 7 cm

m2

05.03.05 .45 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o zwiększonej odporności na 
odkształcenia trwałe, w-wa ścieralna, grub. w-wy 8 cm

m2

05.03.05 .46 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o zwiększonej odporności na 
odkształcenia trwałe, w-wa ścieralna, grub. w-wy 9 cm

m2

05.03.05 .47 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o zwiększonej odporności na 
odkształcenia trwałe, w-wa ścieralna, grub. w-wy 10 cm

m2

05.03.05 .48 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o zwiększonej odporności na 
odkształcenia trwałe, w-wa ścieralna, grub. w-wy 11 cm

m2

05.03.05 .49 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o zwiększonej odporności na 
odkształcenia trwałe, w-wa ścieralna, grub. w-wy ponad 11 cm

m2

05.03.06 .00 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych wytwarzanych i 
wbudowywanych na zimno

05.03.06 .10 Nawierzchnia z mieszanek minerealno-bitumicznych wytwarzanych i 
wbudowywanych na zimno

05.03.06 .11 Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej o uziarnieniu 2/14 
warstwa wiąŜąca, gr. w-wy 2 cm

m2

05.03.06 .12 Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej o uziarnieniu 2/14 
warstwa wiąŜąca, gr. w-wy 3 cm

m2

05.03.06 .13 Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej o uziarnieniu 0/10 
warstwa ścieralna, gr. w-wy 2 cm

m2

05.03.06 .14 Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej o uziarnieniu 0/10 
warstwa ścieralna, gr. w-wy 3 cm

m2

05.03.07 .00 Nawierzchnie z asfaltu lanego

05.03.07 .10 Nawierzchnia z  asfaltu lanego

05.03.07 .11 Wykonanie nawierzchni z asfaltu lanego, gr.  2 cm m2

05.03.07 .12 Wykonanie nawierzchni z asfaltu lanego, gr.  3 cm m2

05.03.07 .13 Wykonanie nawierzchni z  asfaltu lanego, gr.  4 cm m2

05.03.07 .14 Wykonanie nawierzchni z asfaltu lanego, gr. ponad 4 cm m2

05.03.08 .00 Nawierzchnie podwójnie powierzchniowo utrwalane

05.03.08 .10 Nawierzchnia podwójnie powierzchniowo utrwalana asfaltem drogowym

05.03.08 .11 Podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni asfaltem drogowym m2

05.03.08 .12 Podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni asfaltem drogowym 
modyfikowanym

m2

05.03.08 .20 Nawierzchnia podwójnie powierzchniowo utrwalana emulsją asfaltową

05.03.08 .21 Podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsją asfaltową m2

05.03.08 .22 Podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsją asfaltową 
modyfikowaną lateksem

m2

05.03.08 .23 Podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsją asfaltową 
modyfikowaną SBS

m2

05.03.09 .00 Nawierzchnie pojedynczo powierzchniowo utrwalane

05.03.09 .10 Nawierzchnie pojedynczo powierzchniowo utrwalana asfaltem drogowym

05.03.09 .11 Pojedyncze powierzchniowe utrwalenie nawierzchni asfaltem drogowym m2

05.03.09 .12 Pojedyncze powierzchniowe utrwalenie nawierzchni asfaltem drogowym 
modyfikowanym

m2

05.03.09 .20 Nawierzchnia pojedynczo powierzchniowo utrwalana emulsją asfaltową

05.03.09 .21 Pojedyncze powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsją asfaltową m2

05.03.09 .22 Pojedyncze powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsją asfaltową 
modyfikowaną lateksem

m2

05.03.09 .23 Pojedyncze powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsją asfaltową 
modyfikowaną SBS

m2

05.03.10 .00 Regeneracja nawierzchni bitumicznych m2

05.03.10 .10 Regeneracja nawierzchni bitumicznych asfaltem drogowym

05.03.10 .11 Wykonanie regeneracji nawierzchni bitumicznych asfaltem drogowym m2

05.03.10 .12 Wykonanie regeneracji nawierzchni bitumicznych asfaltem drogowym 
modyfikowanym

m2

05.03.10 .20 Regeneracja nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową

05.03.10 .21 Wykonanie regeneracji nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową m2

05.03.10 .22 Wykonanie regeneracji nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową m2
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modyfikowaną lateksem

05.03.10 .23 Wykonanie regeneracji nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową 
modyfikowaną SBS

m2

05.03.11 .00 Recykling  (remixing)

05.03.11 .10 Recykling na gorąco w otaczarce

05.03.11 .11 Wykonanie nawierzchni metodą  recyklingu na gorąco w otaczarce: śr. gr. w-
wy 3 cm

m2

05.03.11 .12 Wykonanie nawierzchni metodą recyklingu na gorąco w otaczarce: śr. gr. w-
wy 4 cm

m2

05.03.11 .13 Wykonanie nawierzchni metodą recyklingu na gorąco w otaczarce: śr. gr. w-
wy 5 cm

m2

05.03.11 .14 Wykonanie nawierzchni metodą recyklingu na gorąco w otaczarce: śr. gr. w-
wy ponad 5 cm

m2

05.03.11 .20 Recykling powierzchniowy nawierzchni na gorąco

05.03.11 .21 Wykonanie nawierzchni metodą recyklingu powierzchniowego nawierzchni 
na gorąco: śr. gr. w-wy 3 cm

m2

05.03.11 .22 Wykonanie nawierzchni metodą recyklingu powierzchniowego nawierzchni 
na gorąco: śr. gr w-wy 4 cm

m2

05.03.11 .23 Wykonanie nawierzchni metodą recyklingu powierzchniowego nawierzchni 
na gorąco: śr. gr. w-wy 5 cm

m2

05.03.11 .24 Wykonanie nawierzchni metodą recyklingu powierzchniowego nawierzchni 
na gorąco: śr. gr. w-wy ponad 5 cm

m2

05.03.11 .30 Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno

05.03.11 .31 Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: śr. gr. w-wy 3 cm m3

05.03.11 .32 Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: śr. gr. w-wy 4 cm m3

05.03.11 .33 Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: śr. gr. w-wy 5 cm m3

05.03.11 .34 Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: śr. gr. w-wy 6 cm m3

05.03.11 .35 Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: śr. gr. w-wy 
ponad 6 cm

m3

05.03.11 .40 Frezowanie nawierzchni z betonu cementowego

05.03.11 .41 Frezowanie nawierzchni z betonu cementowego, śr. gr. w-wy do 3 cm m3

05.03.11 .50 Wykonanie nawierzchni z destruktu

05.03.11 .51 Wykonanie nawierzchni z destruktu, śr. gr w-wy 3 cm m2

05.03.11 .52 Wykonanie nawierzchni z destruktu, śr. gr. w-wy 4 cm m2

05.03.11 .53 Wykonanie nawierzchni z destruktu, śr. gr. w-wy 5 cm m2

05.03.11 .54 Wykonanie nawierzchni z destruktu, śr. gr. w-wy 6 cm m2

05.03.11 .55 Wykonanie nawierzchni z destruktu, gr. w-wy ponad 6 cm m2

05.03.12 .00 Nawierzchnia z asfaltu twardolanego

05.03.12 .10 Nawierzchnia z asfaltu twardolanego

05.03.12 .11 Wykonanie nawierzchni z asfaltu twardolanego, grubość w-wy 3 cm m2

05.03.12 .12 Wykonanie nawierzchni z asfaltu twardolanego, grubość w-wy 4 cm m2

05.03.12 .13 Wykonanie nawierzchni z asfaltu twardolanego, grubość w-wy 5 cm m2

05.03.12 .14 Wykonanie nawierzchni z asfaltu twardolanego, grubość w-wy ponad 5 cm m2

05.03.13 .00 Nawierzchnia z mieszanki grysowo-mastyksowej SMA

05.03.13 .10 Nawierzchnia z mieszanki  SMA

05.03.13 .11 Wykonanie nawierzchni z mieszanki SMA, grubość w-wy 1,5 cm m2

05.03.13 .12 Wykonanie nawierzchni z mieszanki SMA, grubość w-wy 2-3,5 cm m2

05.03.13 .13 Wykonanie nawierzchni z mieszanki SMA, grubość w-wy 4 cm m2

05.03.13 .14 Wykonanie nawierzchni z mieszanki SMA, grubość w-wy ponad 5 cm m2

05.03.14 .00 Nawierzchnia z betonu cementowego dla dróg o ruchu lekkim

05.03.14 .10 Nawierzchnia z betonu cementowego dla dróg o ruchu lekkim

05.03.14 .11 Wykonanie nawierzchni z betonu cementowego dla dróg o ruchu lekkim, gr. w-
wy do 10 cm

m2

05.03.14 .12 Wykonanie nawierzchni z betonu cementowego dla dróg o ruchu lekkim, gr. w-
wy 11-15 cm

m2

05.03.14 .13 Wykonanie nawierzchni z betonu cementowego dla dróg o ruchu lekkim, gr. w-
wy 16-20 cm

m2

05.03.14 .14 Wykonanie nawierzchni z betonu cementowego dla dróg o ruchu lekkim, gr. w-
wy ponad  20 cm

m2

05.03.15 .00 Naprawa (przez uszczelnienie) podłuŜnych i poprzecznych spękań 
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nawierzchni bitumicznych

05.03.15 .10 Likwidacja spękań podłuŜnych i poprzecznych nawierzchni bitumicznych

05.03.15 .11 Likwidacja spękań  nawierzchni bitumicznych przez uszczelnianie pasmowe m

05.03.15 .12 Likwidacja  spękań podłuŜnych i poprzecznych nawierzchni bitumicznych 
poszerzonych frezarką przez uszczelnianie

m

05.03.15 .13 Likwidacja spękań nawierzchni bitumicznych metodą kombinowaną m

05.03.15 .14 Likwidacja spękań nawierzchni bitumicznych przy zastosowaniu 
geosyntetyków

m

05.03.16 .00 Naprawa (przez uszczelnienie) podłuŜnych i poprzecznych spękań 
nawierzchni betonowych

05.03.16 .10 Likwidacja spękań powierzchniowych  nawierzchni betonowych m

05.03.16 .11 Likwidacja spękań powierzchniowych  nawierzchni betonowych m

05.03.16 .20 Likwidacja spękań poprzecznych nawierzchni betonowych m

05.03.16 .21 Likwidacja spękań poprzecznych nawierzchni betonowych przy uŜyciu 
gorącej zalewy asafltowej

m

05.03.16 .30 Likwidacja spękań podłuŜnych nawierzchni betonowych m

05.03.16 .31 Likwidacja spękań podłuŜnych nawierzchni betonowych przy uŜyciu gorącej 
zalewy asfaltowej

m

05.03.17 .00 Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych

05.03.17 .10 Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych

05.03.17 .11 Remont cząstkowy nawierzchni bitumicnzych przy uŜyciu betonu asfaltowego m2

05.03.17 .12 Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych przy uŜyciu asfaltu lanego m2

05.03.17 .13 Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych przy uŜyciu mieszanek 
mineralno-asfaltowych wytwarzanych i wbudowywanych na zimno

m2

05.03.17 .14 Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych techniką sprysku lepiszczem i 
posypania kruszywem

m2

05.03.17 .15 Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych (ubytki) przy uŜyciu kruszywa m2

05.03.17 .16 Remont czątkowy nawierzchni bitumicznych (ubytki) przy uŜyciu tłucznia m

05.03.17 .17 Remont czątkowy nawierzchni bitumicznych (ubytki) przy uŜyciu grysów m

05.03.18 .00 Remont cząstkowy nawierzchni betonowych

05.03.18 .10 Remont cząstkowy nawierzchni betonowych

05.03.18 .11 Remont cząstkowy nawierzchni betonowych przy uŜyciu betonu 
cementowego

m2

05.03.18 .12 Remont cząstkowy nawierzchni betonowych przy uŜyciu betonu asfaltowego m2

05.03.18 .13 Remont czastkowy nawierzchni betonowych przy uŜyciu mieszanki 
mineralno-asfaltowej na zimno

m2

05.03.18 .14 Remont cząstkowy nawierzchni betonowych przy uŜyciu asfaltu lanego m2

05.03.18 .15 Remont cząstkowy nawierzchni betonowych poprzez wymianę części lub 
całych płyt betonowych

m2

05.03.19 .00 Cienkie warstwy na zimno (typu "Slurry seal")

05.03.19 .10 Wykonanie cienkich warstw na zimno typu "slurry seal" z mieszanki mineralno-
emulsyjnej

05.03.19 .11 Wykonanie cienkich warstw na zimno typu "slurry seal" z miesznki mineralno-
emulsyjnej

m2

05.03.19 .12 Likwidacja kolein w technologii cienkiego dywanika na zimno o uziarnieniu 0-4 
mm

m2

05.03.19 .13 Likwidacja kolein w technologii cienkiego dywanika na zimno o uziarnieniu 5-
10 mm

m2

05.03.20 .00 Uszorstnienie nawierzchni przez wtłaczanie kruszywa

05.03.20 .10 Uszorstnienie nawierzchni przez wtłaczanie kruszywa

05.03.20 .11 Wykonanie uszorstnienia nawierzchni kruszywem łamanym o frakcji 1/2 mm m2

05.03.20 .12 Wykonanie uszorstnienia nawierzchni kruszywem łamanym o frakcji 2/4 mm m2

05.03.21 .00 Zabiegi likwidujące pocenie się nawierzchni  /powierzchniowych utrwaleń/

05.03.21 .10 Zabiegi likwidujące pocenie się nawierzchni powierzchniowych utrwaleń

05.03.21 .11 Likwidacja pocenia się nawierzchni przy uŜyciu grysów o frakcji  2,0 - 4,0 mm m2

05.03.21 .12 Likwidacja pocenia się nawierzchni przy uŜyciu grysów o frakcji  4,0 - 6,3 mm m2

05.03.21 .13 Likwidacja pocenia się nawierzchni przy uŜyciu grysów o frakcji  6,3 - 10,0 
mm

m2

05.03.21 .14 Likwidacja pocenia się nawierzchni przy uŜyciu grysów o frakcji 10,0 - 12,8 
mm

m2
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05.03.22 .00 Nawierzchnia z asfaltu piaskowego

05.03.22 .10 Wykonanie nawierzchni z asfaltu piaskowego

05.03.22 .11 Wykonanie nawierzchni z asfaltu piaskowego, gr. warstwy 3 cm m2

05.03.22 .12 Wykonanie nawierzchni z asfaltu piaskowego, gr. warstwy 4 cm m2

05.03.23 .00 Nawierzchnia z kostki brukowej  betonowej

05.03.23 .10 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

05.03.23 .11 Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o gr. 6 cm na 
podbudowie z kruszywa naturalnego łamanego, tłucznia lub ŜuŜla

m2

05.03.23 .12 Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej   betonowej o gr. 8 cm na 
podbudowie z kruszywa naturalnego łamanego, tłucznia lub ŜuŜla

m2

05.03.23 .13 Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o gr. 10 cm na 
podbudowie z kruszywa naturalnego łamanego, tłucznia lub ŜuŜla

m2

05.03.23 .14 Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej o gr. 6 cm na podsypce piaskowej 
lub cementowo-piaskowej

m2

05.03.23 .15 Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej o gr. 8 cm na podsypce piaskowej 
lub cementowo-piaskowej

m2

05.03.23 .16 Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej o gr. 10 cm na podsypce piaskowej 
lub cementowo-piaskowej

m2

05.03.23a.00 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla dróg i ulic oraz placów i 
chodników

05.03.23b.00 Remont cząstkowy nawierzchni z betonowej kostki brukowej

05.03.23b.10 Remont cząstkowy nawierzchni z betonowej kostki brukowej

05.03.23b.11 Remont cząstkowy nawierzchni z betonowej kostki brukowej o gr. 6 cm m2

05.03.23b.12 Remont cząstkowy nawierzchni z betonowej kostki brukowej o gr. 8 cm m2

05.03.23b.13 Remont cząstkowy nawierzchni z betonowej kostki brukowej o gr. 10 cm m2

05.03.23b.14 Remont cząstkowy nawierzchni z betonowej kostki brukowej o gr. 12-18 cm m2

05.03.24 .00 Cienkie warstwy nawierzchni "na gorąco"

05.03.24 .10 Wykonanie cienkiej warstwy nawierzchni "na gorąco"

05.03.24 .11 Wykonanie  cienkiej warstwy nawierzchni "na gorąco"  2,5-3,5 cm m2

05.03.24 .12 Wykonanie bardzo cienkiej warstwy nawierzchni "na gorąco"  1,5-2,5 cm m2

05.03.24 .13 Wykonanie ultra cienkiej warstwy nawierzchni "na gorąco" do  1,5 cm m2

05.03.25 .00 Likwidacja kolein nawierzchni bitumicznych

05.03.25 .10 Likwidacja kolein nawierzchni bitumicznych

05.03.25 .11 Likwidacja kolein nawierzchni bitumicznych przy głębokości koleiny do 25 mm m2

05.03.25 .12 Likwidacja kolein nawierzchni bitumicznych przy głębokości koleiny powyŜej 
25 mm

m2

05.03.25 .13 Likwidacja kolein nawierzchni bitumicznych przy zastosowaniu 
geosyntetyków

m2

05.03.26 .10 Zabezpieczenie geosiatką nawierzchni asfaltowej przed spękaniami odbitymi

05.03.26 .11 RozłoŜenie siatki wzmacniającej na całej powierzchni jezdni m2

05.03.26 .12 RozłoŜenie siatki wzmacniającej na krawędzi połączen istniejącej i nowej 
nawierzchni przy wykonaniu poszerzenia

m2

06.00.00 .00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

06.01.01 .00 Umocnienie skarp, rowów i ścieków

06.01.01 .10 Umocnienie skarp  przez  obsianie

06.01.01 .11 Umocnienie skarp  przez obsianie m2

06.01.01 .20 Umocnienie skarp  przez humusowanie z obsianiem

06.01.01 .21 Humusowanie z obsianiem skarp przy grubości humusu do 5 cm m2

06.01.01 .22 Humusowanie z obsianiem skarp  przy grubości humusu 6-15 cm m2

06.01.01 .23 Humusowanie z obsianiem skarp przy grubości humusu 16-30 cm m2

06.01.01 .24 Humusowanie z rozłoŜeniem geowłókniny z nasionami trawy m2

06.01.01 .25 Humusowanie bez obsiania skarp przy grubości humusu do 5 cm m2

06.01.01 .26 Humusowanie bez obsiania skarp przy grubości humusu 6-15 cm m2

06.01.01 .27 Humusowanie bez obsiania skarp przy grubości humusu 16-30 cm m2

06.01.01 .30 Umocnienie skarp i rowów przez darniowanie

06.01.01 .31 Darniowanie skarp na płask m2

06.01.01 .32 Darniowanie skarp pasami o szerokości 30 cm m2

06.01.01 .33 Darniowanie skarp pasami o szerokości 40 cm m2
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06.01.01 .34 Darniowanie skarp na mur m2

06.01.01 .35 Darniowanie skarp w kratę m2

06.01.01 .40 Umocnienie skarp brukowcem

06.01.01 .41 Umocnienie skarp brukowcem bez podsypki m2

06.01.01 .42 Umocnienie skarp brukowcem na podsypce m2

06.01.01 .43 Umocnienie skarp brukowcem w płotkach m2

06.01.01 .50 Umocnienie dna rowów i ścieków brukowcem

06.01.01 .51 Umocnienie dna rowów i ścieków brukowcem m2

06.01.01 .60 Umocnienie dna rowów i ścieków elementami prefabrykowanymi

06.01.01 .61 Umocnienie dna rowów i ścieków elementami prefabrykowanymi korytkowymi m2

06.01.01 .62 Umocnienie dna rowów i ścieków elementami prefabrykowanymi trójkątnymi m2

06.01.01 .63 Umocnienie dna rowów i ścieków płytami betonowymi chodnikowymi m2

06.01.01 .64 Umocnienie dna rowów i ścieków korytkami Ŝelbetowymi m2

06.01.01 .65 Umocnienie dna rowów i ścieków płytami Ŝelbetowymi wykonywanymi "na 
mokro"

m2

06.01.01 .66 Umocnienie dna rowów i ścieków płytami prefabrykowanymi m2

06.01.01 .67 Umocnienie dna rowów i ścieków elementami kamiennymi m2

06.01.01 .68 Umocnienie dna rowów i ścieków betonową kostką brukową - rów szczelny 
z zastosowaniem geomembrany

m2

06.01.01 .70 Remonty cząstkowe umocnień rowów i ścieków

06.01.01 .71 Remonty cząskowe umocnień rowów i ścieków m2

06.01.01 .80 Uszczelnienie powierzchni skarp i nasypów

06.01.01 .81 Uszczelnienie powierzchni skarp i nasypów geomembraną m2

06.01.01 .82 Uszczelnienie powierzchni skarp i nasypów geosiatką m2

06.01.01 .83 Uszczelnienie powierzchni skarp i nasypów matą antyerozyjną (geowłókniną) m2

06.01.01 .84 Uszczelnienie powierzchni skarp i nasypów geosyntetykiem strukturalnym 
(komórkowym)

m2

06.01.01 .90 WYkonanie drobnych elementów odwodnienia skarp i rowów

06.01.01 .91 Wykonanie betonowego wylotu drenów na skarpę szt.

06.01.01 .92 Umocnienie wylotu ścieku skarpowego u podstawy nasypu szt.

06.01.01 .93 Umocnienie wylotu ścieków płytami betonowymi wykonywanymi "na mokro" szt.

06.01.01 .94 Umocnienie wylotu przykanalików elementami prefabrykowanymi szt.

06.02.01 .00 Przepusty pod zjazdami

06.02.01 .10 Przepusty rurowe betonowe pod zjazdami

06.02.01 .11 UłoŜenie przepustów rurowych betonowych o średnicy 40 cm pod zjazdami m

06.02.01 .12 UłoŜenie przepustów rurowych betonowych o średnicy 50 cm pod zjazdami m

06.02.01 .13 UłoŜenie przepustów rurowych betonowych o średnicy 60 cm pod zjazdami m

06.02.01 .14 UłoŜenie przepustów rurowych betonowych o średnicy ponad 60 cm pod 
zjazdami

m

06.02.01 .20 Przepusty rurowe Ŝelbetowe pod zjazdami

06.02.01 .21 UłoŜenie przepustów rurowych Ŝelbetowych o średnicy 80 cm pod zjazdami m

06.02.01 .22 UłoŜenie przepustów rurowych Ŝelbetowych o średnicy 100 cm pod zjazdami m

06.02.01 .23 UłoŜenie przepustów rurowych Ŝelbetowych o średnicy 2x80 cm pod 
zjazdami

m

06.02.01 .24 UłoŜenie przepustów rurowych Ŝelbetowych o średnicy 2x100 cm pod 
zjazdami

m

06.02.01 .30 Wykonanie ścianek czołowych przepustów pod zjazdami

06.02.01 .31 Wykonanie ścianek czołowych przepustów pod zjazdami, rury o śr. 40 cm m3

06.02.01 .32 Wykonanie ścianek czołowych przepustów pod zjazdami, rury o śr. 50 cm m3

06.02.01 .33 Wykonanie ścianek czołowych przepustów pod zjazdami, rury o śr. 60 cm m3

06.02.01 .40 Wykonanie ścianek czołowych przepustów pod zjazdami z rur stalowych 
(karbowanych)

06.02.01 .41 Wykonanie ścianek czołowych przepustów pod zjazdami z rur stalowych 
(karbowanych) o śr. 40 cm

m3

06.02.01 .42 Wykonanie ścianek czołowych przepustów pod zjazdami z rur stalowych 
(karbowanych) o śr. 50 cm

m3

06.02.01 .43 Wykonanie ścianek czołowych przepustów pod zjazdami z rur stalowych 
(karbowanych) o śr. 60 cm

m3
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Nr pozycji Opis elementów rozliczeniowych Jedn. Min. Max. Średnia
06.02.01 .50 Przepusty rurowe z rur DV/ Arot

06.02.01 .51 UłoŜenie przepustów rurowych z rur DV/ Arot o śr. 40 cm m

06.02.01 .52 UłoŜenie przepustów rurowych z rur DV/ Arot o śr. 50 cm m

06.02.01 .53 UłoŜenie przepustów rurowych z rur DV/ Arot o śr. 60 cm m

06.02.01 .54 UłoŜenie przepustów rurowych z rur DV/ Arot o śr. 70 cm m

06.02.01 .55 UłoŜenie przepustów rurowych z rur DV/ Arot o śr. 80 cm m

06.02.01 .56 UłoŜenie przepustów rurowych z rur DV/ Arot o śr. 90 cm m

06.02.01 .57 UłoŜenie przepustów rurowych z rur DV/ Arot o śr. 100 cm m

06.02.01 .58 UłoŜenie przepustów rurowych z rur DV/ Arot o śr. 110 cm m

06.02.01 .60 Wykonanie ław fundamentowych przepustów pod zjazdami

06.02.01 .61 Wykonanie ław fundamentowych przepustów pod zjazdami ze Ŝwiru m3

06.02.01 .62 Wykonanie ław fundamentowych przepustów pod zjazdami z pospółki m3

06.02.01 .63 Wykonanie ław fundamentowych przepustów pod zjazdami z kruszywa 
łamanego

m3

06.02.01 .64 Wykonanie ław fundamentowych przepustów pod zjazdami z betonu m3

06.02.01 .70 Wykonanie zasypki nad przepustami

06.02.01 .71 Wykonanie zasypki nad przepustami, grunt kat. I-III m3

06.03.01 .00 Ścinanie i uzupełnianie poboczy

06.03.01 .10 Ścinanie poboczy mechanicznie

06.03.01 .11 Ścinanie poboczy mechanicznie m2

06.03.01 .20 Ścinanie poboczy ręcznie

06.03.01 .21 Ścinanie poboczy ręcznie m2

06.03.01 .30 Uzupełnienie poboczy

06.03.01 .31 Uzupełnienie poboczy pospółką m2

06.03.01 .32 Uzupełnienie poboczy kruszywem kamiennym m2

06.03.01 .33 Uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym m2

06.03.01 .34 Uzupełnienie poboczy destruktem z frezowania nawierzchni m2

06.03.01 .35 Uzupełnienie poboczy kruszywem kamiennym na warstwie separacyjnej z 
geowłókniny

m2

06.03.01 .36 Uzupełnienie poboczy detruktem stabilizowanym mechanicznie m2

06.03.02 .00 Naprawa poboczy gruntowych

06.03.02 .10 Naprawa poboczy gruntowych

06.03.02 .11 Uzupełnienie zaniŜonych poboczy m2

06.03.02 .12 Ścinanie zawyŜonych poboczy m2

06.03.02 .13 Profilowanie poboczy m2

06.03.02 .14 Lokalne naprawy zaniŜonych lub zawyŜonych poboczy m2

06.04.01 .00 Rowy  (w przypadku robót remontowych i utrzymaniowych)

06.04.01 .10 Oczyszczenie rowów z namułu bez profilowania skarp rowu

06.04.01 .11 Oczyszczenie rowów z namułu bez profilowania skarp rowu m

06.04.01 .20 Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem skarp rowu

06.04.01 .21 Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem skarp rowu m

06.05.01 .00 Sączki poprzeczne w poboczu

06.05.01 .10 Sączki poprzeczne w poboczu z kruszywa

06.05.01 .11 Sączki poprzeczne w poboczu z kruszywa m

07.00.00 .00 OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

07.01.01 .00 Oznakowanie poziome

07.01.01 .10 Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi (farbami)

07.01.01 .11 Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi (farbami) - linie 
ciągłe

m2

07.01.01 .12 Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi (farbami) - linie 
przerywane

m2

07.01.01 .13 Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi (farbami) - linie 
na skrzyŜowaniach i przejściach

m2

07.01.01 .14 Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi (farbami) - 
strzałki i inne symbole

m2

07.01.01 .15 Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarswowymi (elementy 
prefabrykowane)

m2
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07.01.01 .20 Oznakowanie poziome jezdni materiałami  cienkowarstwowymi (elementy 

prefabrykowane)

07.01.01 .21 Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi (elementy 
prefabrykowane) - linie ciągłe

m2

07.01.01 .22 Oznakowanie poziome jezdni materiałami  cienkowarstwowymi (elementy 
prefabrykowane) - linie przerywane

m2

07.01.01 .23 Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi (elementy 
prefabrykowane) - linie na skrzyŜowaniach i przejściach

m2

07.01.01 .24 Oznakowanie poziome jezdni materiałami  cienkowarstwowymi (elementy 
prefabrykowane) - strzałki i inne symbole

m2

07.01.01 .30 Oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi (masy 
termoplastyczne)

07.01.01 .31 Oznakowanie poziome jezdni mat. grubowarstwowymi (masy 
termoplastyczne) - linie ciągłe

m2

07.01.01 .32 Oznakowanie poziome jezdni mat. grubowarstwowymi (masy 
termoplastyczne) - linie przerywane

m2

07.01.01 .33 Oznakowanie poziome jezdni mat. grubowarstwowymi (masy 
termoplastyczne) - linie na skrzyŜowaniach i przejściach

m2

07.01.01 .34 Oznakowanie poziome jezdni mat. grubowarstwowymi (masy 
termoplastyczne) - strzałki i inne symbole

m2

07.01.01 .35 Oznakowanie poziome jezdni mat. grubowarstwowymi (masy 
chemoutwardzalne) - oznakowanie gładkie

m2

07.01.01 .36 Oznakowanie poziome jezdni mat. grubowarstwowymi (masy 
chemoutwardzalne) - oznakowanie strukturalne

m2

07.01.01 .37 Oznakowanie poziome jezdni mat. grubowarstwowymi (masy 
chemoutwardzalne) - linie na skrzyŜowaniach i przejściach

m2

07.01.01 .38 Oznakowanie poziome jezdni mat. grubowarstwowymi (masy 
chemoutwardzalne) - strzałki i inne symbole

m2

07.01.01 .40 Oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi (kaltplastiki)

07.01.01 .41 Oznakowanie poziome jezdni mat. grubowarstwowymi (kaltplastiki) - linie 
ciągłe

m2

07.01.01 .42 Oznakowanie poziome jezdni mat. grubowarstwowymi (kaltplastiki) - linie 
przerywane

m2

07.01.01 .43 Oznakowanie poziome jezdni mat. grubowarstwowymi (kaltplastiki) - linie na 
skrzyŜowaniach i przejściach

m2

07.01.01 .44 Oznakowanie poziome jezdni mat. grubowarstwowymi (kaltplastiki) - strzałki i 
inne symbole

m2

07.01.01 .50 Oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi (elementy 
prefabrykowane)

07.01.01 .51 Oznakowanie poziome jezdni mat. grubowarstwowymi (elementy 
prefabrykowane) - linie ciągłe

m2

07.01.01 .52 Oznakowanie poziome jezdni mat. grubowarstwowymi (elementy 
prefabrykowane) - linie przerywane

m2

07.01.01 .53 Oznakowanie poziome jezdni mat. grubowarstwowymi (elementy 
prefabrykowane)-linie na skrzyŜowaniach i przejściach

m2

07.01.01 .54 Oznakowanie poziome jezdni mat. grubowarstwowymi (elementy 
prefabrykowane) - strzałki i inne symbole

m2

07.01.01 .60 Akcesoria oznakowania poziomego

07.01.01 .61 Oznakowanie poziome jezdni punktowymi elementami odblaskowymi ("kocie 
oczka")

m2

07.01.01 .62 Wykonanie azylu (wysepki) dla pieszych szt.

07.01.01 .63 Separatory drogowe z tworzyw sztucznych szt.

07.01.01 .70 Usunięcie starego oznakowania poziomego jezdni

07.01.01 .71 Usunięcie starego oznakowania poziomego jezdni m2

07.01.01 .72 DemontaŜ akcesoriów oznakowania poziomego jezdni szt.

07.01.02 .00 Remont oznakowania poziomego

07.01.02 .10 Remont oznakowania poziomego

07.01.02 .11 Remont oznakowania poziomego drogi materiałami cienkowarstwowymi m2

07.01.02 .12 Remont oznakowania poziomego drogi materiałami grubowarstwowymi m2

07.01.02 .13 Remont oznakowania poziomego drogi punktowymi elementami odblaskowymi m2

07.02.01 .00 Oznakowanie pionowe

07.02.01 .10 Pionowe znaki drogowe odblaskowe

07.02.01 .11 Ustawienie pionowych znaków drogowych odblaskowych na słupkach z rur szt
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Nr pozycji Opis elementów rozliczeniowych Jedn. Min. Max. Średnia
stalowych

07.02.01 .12 Ustawienie pionowych znaków drogowych odblaskowych na słupkach z 
elementów Ŝelbetowych

szt

07.02.01 .13 Ustawienie pionowych znaków drogowych odblaskowych na podporach o 
konstrukcji przestrzennej

szt

07.02.01 .14 Przestawienie pionowych znaków drogowych odblaskowych szt.

07.02.01 .20 Pionowe znaki drogowe nieodblaskowe

07.02.01 .21 Ustawienie pionowych znaków drogowych nieodblaskowych na słupkach z 
rur stalowych

szt

07.02.01 .22 Ustawienie pionowych znaków drogowych nieodblaskowych na słupkach z 
elementów Ŝelbetowych

szt

07.02.01 .23 Ustawienie pionowych znaków drogowych nieodblaskowych na  podporach 
o konstrukcji przestrzennej

szt

07.02.01 .30 Pionowe znaki drogowe prześwietlane lub oświetlane

07.02.01 .31 Ustawienie pionowych znaków drogowych prześwietlanych szt

07.02.01 .32 Ustawienie pionowych znaków drogowych oświetlanych szt

07.02.01 .40 Pionowe znaki drogowe-pojedyńcze

07.02.01 .41 Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych szt

07.02.01 .42 Ustawienie słupków z elementów Ŝelbetowych dla znaków drogowych szt

07.02.01 .43 Ustawienie podpór o konstrukcji przestrzennej dla znaków drogowych szt

07.02.01 .44 Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych 
słupków

szt

07.02.01 .45 Przymocowanie tarcz znaków drogowych nieodblaskowych do gotowych 
słupków

szt

07.02.01 .46 Przymocowanie tablic znaków drogowych odblaskowych o pow. do 4,5 m2 
do gotowych słupków (podpór)

szt

07.02.01 .47 Przymocowanie tablic znaków drogowych nieodblaskowych o pow. do 4,5 
m2 do gotowych słupków (podpór)

szt

07.02.01 .48 Przymocowanie tablic znaków drogowych odblaskowych o pow. ponad 4,5 
m2 do gotowych słupków (podpór)

szt

07.02.01 .49 Przymocowanie tablic znaków drogowych nieodblaskowych o pow. ponad 
4,5 m2 do gotowych słupków (podpór)

szt

07.02.01 .50 Pionowe znaki drogowe prześwietlane lub oświetlane - pojedyncze elementy

07.02.01 .51 Ustawienie słupków (masztów) dla znaków drogowych prześwietlanych szt

07.02.01 .52 Przymocowanie tarcz znaków drogowych prześwietlanych do gotowych 
słupków (masztów)

szt

07.02.01 .53 MontaŜ tablic znaków drogowych oświetlanych na gotowych podporach szt

07.02.01 .60 Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego - na słupach

07.02.01 .61 Ustawienie znaków drogowych kilometrowych szt

07.02.01 .62 Ustawienie znaków drogowych hektometrowych szt

07.02.01 .63 Ustawienie słupków prowadzących (pachołków drogowych) szt

07.02.01 .64 Ustawienie słupków krawędziowych szt

07.02.01 .65 Ustawienie urządzeń bramowych szt

07.02.01 .70 Pionowe znaki drogowe kasetonowe lub panelowe

07.02.01 .71 Ustawienie pionowych znaków drogowych kasetonowych m2

07.02.01 .72 Ustawienie pionowych znaków drogowych panelowych m2

07.02.01 .73 Ustawianie zapór drogowych m

07.02.01 .80 MontaŜ świateł ostrzegawczych

07.02.01 .81 MontaŜ na wygrodzeniach i pachołkach świateł ostrzegawczych U-57a o 
barwie Ŝółtej

szt.

07.02.01 .82 MontaŜ na wygrodzeniach i pachołkach świateł ostrzegawczych U-57b o 
barwie czerwonej

szt.

07.02.01 .90 Pionowe znaki drogowe aktywne

07.02.01 .91 Ustawienie pionowych znaków drogowych aktywnych podświetlanych 
przez baterie słoneczne

szt.

07.02.01a.00 Lustra drogowe

07.02.01a.10 Lustra drogowe

07.02.01a.11 Ustawienie luster drogowych szt.

07.02.02 .00 Remont oznakowania pionowego

07.02.02 .10 Remont znaków drogowych oznakowania pionowego
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07.02.02 .11 Remont znaków ostrzegawczych szt

07.02.02 .12 Remont znaków zakazu i nakazu szt

07.02.02 .13 Remont znaków informacyjnych szt

07.02.02 .14 Remont znaków kierunku i miejscowości m2

07.02.02 .15 Remont znaków uzupełniajacych m2

07.02.03 .00 Słupki prowadzące i krawędziowe oraz znaki kilometrowe i hektometrowe

07.02.03 .10 Ustawienie słupków prowadzących

07.02.03 .11 Ustawienie słupków prowadzących szt

07.02.03 .20 Ustawienie słupków krawędziowych

07.02.03 .21 Ustawienie słupków krawędziowych szt

07.02.03 .30 Ustawienie znaków kilometrowych

07.02.03 .31 Ustawienie znaków kilometrowych szt

07.02.03 .40 Ustawienie znaków hektometrowych

07.02.03 .41 Ustawienie znaków hektometrowych szt

07.03.01 .00 Urządzenia do regulacji ruchu (sygnalizacja świetlna)

07.03.01 .10 Ustawienie słupków przeszkodowych (pylonów ostrzegawczych)

07.03.01 .11 Ustawienie słupków przeszkodowych (pylonów ostrzegawczych) szt

07.03.01 .20 Ustawienie sygnalizatorów ulicznych

07.03.01 .21 Ustawienie sygnalizatorów ulicznych szt

07.03.01 .30 MontaŜ sygnalizatorów ulicznych na gotowych konstrukcjach wsporczych

07.03.01 .31 MontaŜ sygnalizatorów ulicznych na gotowych masztach szt

07.03.01 .32 MontaŜ sygnalizatorów ulicznych na gotowych przewieszkach lub 
konstrukcjach bramowych

szt

07.03.01 .33 MontaŜ szaf sterowniczych sygnalizacji szt

07.03.01 .40 Budowa linii kablowych

07.03.01 .41 Budowa linii kablowych i układu zasilania m

07.03.02 .00 Remont urządzeń regulacji ruchu (sygnalizacji świetlnej)

07.03.02 .10 Remont urządzeń regulacji ruchu

07.03.02 .11 Remont urządzeń sygnalizacji świetlnej szt

07.03.02 .12 Remont urządzeń sygnalizacji dźwiękowej szt

07.04.01 .00 Bariery ochronne betonowe pełne

07.04.01 .10 Bariery ochronne betonowe

07.04.01 .11 Ustawienie barier ochronnych betonowych m

07.04.01 .20 Bariery ochronne Ŝelbetowe

07.04.01 .21 Ustawienie barier ochronnych Ŝelbetowych zakopiańskich m

07.05.01 .00 Bariery ochronne stalowe

07.05.01 .10 Bariery ochronne stalowe jednostronne

07.05.01 .11 Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych - 
bezprzekładkowych

m

07.05.01 .12 Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych - przekładkowych m

07.05.01 .13 Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych - wysięgnikowych m

07.05.01 .20 Bariery ochronne stalowe dwustronne

07.05.01 .21 Ustawienie barier ochronnych stalowych dwustronnych - bezprzekładkowych m

07.05.01 .22 Ustawienie barier ochronnych stalowych dwustronnych - przekładkowych m

07.05.01 .23 Ustawienie barier ochronnych stalowych dwustronnych - wysięgnikowych m

07.05.02 .00 Remont barier ochronnych stalowych

07.05.02 .10 Remont barier ochronnych stalowych jednostronnych

07.05.02 .11 Remont barier ochronnych stalowych jednostronnych - bezprzekładkowych m

07.05.02 .12 Remont barier ochronnych stalowych jednostronnych-przekładkowych m

07.05.02 .13 Remont barier ochronnych stalowych jednostronnych -wysięgnikowych m

07.05.02 .20 Remont barier ochronnych stalowych dwustronnych

07.05.02 .21 Remont barier ochronnych stalowych dwustronnych - bezprzekładkowych m

07.05.02 .22 Remont barier ochronnych stalowych dwustronnych - przekładkowych m

07.05.02 .23 Remont barier ochronnych stalowych dwustronnych - wysięgnikowych m

07.06.01 .00 Ogrodzenia dróg
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07.06.01 .10 Ogrodzenia dróg

07.06.01 .11 Ustawienie ogrodzenia z siatki metalowej m

07.06.01 .12 Ustawienie ogrodzenia z siatki z tworzyw sztucznych m

07.06.01 .13 Ustawienie ogrodzenia z prefabrykowanych elementów Ŝelbetowych m

07.06.01 .14 Ustawienie ogrodzenia z przęseł z elementów metalowych (segmentowe) m

07.06.01 .15 Ustawienie ogrodzenia drewnianego m

07.06.01 .16 Ustawienie ogrodzenia łańcuchowego m

07.06.01 .20 Ustawienie furtek i bram

07.06.01 .21 Ustawienie furtek szt

07.06.01 .22 Ustawienie bram szt

07.06.02 .00 Urządzenia zabezpieczające ruch pieszych

07.06.02 .10 Urządzenia zabezpieczające ruch pieszych

07.06.02 .11 Ustawienie poręczy ochronnych sztywnych m

07.06.02 .12 Ustawienie ogrodzeń ochronnych łańcuchowych m

07.06.02 .20 Remont urządzeń zabezpieczających ruch pieszych

07.06.02 .21 Odnowienie farbą poręczy ochronnych sztywnych m

07.06.02 .30 MontaŜ słupów oświetleniowych i szaf oświetleniowych

07.06.02 .31 MontaŜ słupów oświetleniowych szt.

07.06.02 .32 MontaŜ szaf oświetleniowych szt.

07.06.02 .40 MontaŜ kabli i urządzeń

07.06.02 .41 Wykonanie montaŜu kabli i urządzeń m

07.06.03 .00 Remont ogrodzeń drogowych i ekranów akustycznych

07.06.03 .10 Odnowienie (malowanie) elementów ogrodzeń

07.06.03 .11 Odnowienie farbą elementów ogrodzeń z siatki m

07.06.03 .20 Odnowienie (malowanie) urządzeń zabezpieczających ruch pieszych

07.06.03 .21 Odnowienie farbą poręczy ochronnych sztywnych m

07.06.03 .22 Odnowienie farbą ogrodzeń ochronnych łańcuchowych m

07.06.03 .30 Remont ekranów akustycznych ziemnych

07.06.03 .31 Wykonanie remontu ekranów akustycznych ziemnych m3

07.06.03 .40 Remont  ekranów akustycznych betonowych odbijających

07.06.03 .41 Wykonanie remontu ekranów akustycznych betonowych odbijających m

07.06.03 .50 Remont ekranów akustycznych betonowych z elementami dźwiękochłonnymi

07.06.03 .51 Wykonanie remontu ekranów akustycznych betonowych e elementami 
dźwiękochłonnymi

m

07.06.03 .60 Remont ekranów akustycznych na słupach z panelami dźwiękochłonnymi

07.06.03 .61 Wykonanie remontu ekranów akustycznych na słupach z panelami 
dŜwiękochłonnymi

m

07.07.01 .00 Oświetlenie dróg

07.07.01 .10 MontaŜ elementów oświetlenia zewnętrznego lamp rtęciowych

07.07.01 .11 Wykonanie montaŜu elementów oświetlenia zewnętrznego lamp rtęciowych szt

07.07.01 .20 MontaŜ elementów oświetlenia zewnętrznego lamp świetlówkowych

07.07.01 .21 Wykonanie montaŜu elementów oświetlenia zewnętrznego lamp 
oświetleniowych

szt

07.07.01 .30 MontaŜ elementów oświetlenia zewnętrznego lamp Ŝarowych

07.07.01 .31 Wykonanie montaŜu elementów oświetlenia zewnętrznego lamp Ŝarowych szt

07.07.01 .40 MontaŜ elementów oświetlenia zewnętrznego lamp sodowych

07.07.01 .41 MontaŜ elementów oświetlenia zewnętrznego lamp sodowych szt

07.07.02 .00 Remont oświetlenia dróg

07.07.02 .10 Remont masztów latarni

07.07.02 .11 MontaŜ i demontaŜ masztów latarni szt

07.07.02 .20 Remont szaf oświetleniowych

07.07.02 .21 MontaŜ i demontaŜ szaf oświetleniowych szt

07.07.02 .30 Remont kabli oświetleniowych

07.07.02 .31 MontaŜ i demontaŜ kabli m

07.08.01 .00 Ekrany  ziemne

07.08.01 .11 Wykonanie ekranów ziemnych bez wzmocnień, obsianych trawą m3
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07.08.01 .12 Wykonanie ekranów ziemnych ze skarpami wzmocnionymi zielenią m3

07.08.01 .13 Wykonanie ekranów ziemnych wzmocnionych murem lub ścianą oporową m3

07.08.01 .14 Wykonanie ekranów ziemnych wzmocnionych konstrukcją drewnianą m3

07.08.01 .15 Wykonanie ekranów ziemnych wzmocnionych płytami betonowymi m3

07.08.02 .00 Ekrany betonowe odbijające

07.08.02 .10 Ekrany betonowe odbijające m

07.08.02 .11 Budowa ekranów betonowych odbijających m

07.08.03 .00 Ekrany betonowe z elementami dźwiękochłonnymi

07.08.03 .10 Ekrany betonowe z elementami dźwiękochłonnymi

07.08.03 .11 Budowa ekranów betonowych z elementami dźwiękochłonnymi m

07.08.04 .00 Ekrany na słupach z panelami dźwiękochłonnymi

07.08.04 .10 Ekrany na słupach z panelami dźwiękochłonnymi

07.08.04 .11 Budowa ekranów na słupach z panelami dźwiękochłonnymi m

07.08.1. 10 Ekrany ziemne

07.09.01 .00 Osłony przeciwolśnieniowe na drogach - z zieleni

07.09.01 .10 Osłony przeciwolśnieniowe z zieleni

07.09.01 .11 Wykonanie osłon przeciwolśnieniowych z zieleni m

08.00.00 .00 ELEMENTY  ULIC

08.01.01 .00 KrawęŜniki betonowe

08.01.01 .10 KrawęŜniki betonowe na ławie betonowej

08.01.01 .11 Ustawienie krawęŜników betonowych o wymiarach 15x30 cm na ławie 
betonowej

m

08.01.01 .12 Ustawienie krawęŜników betonowych o wymiarach 20x30 cm na ławie 
betonowej

m

08.01.01 .13 Ustawienie krawęŜników betonowych o wymiarach 12x25 cm na ławie 
betonowej

m

08.01.01 .14 Ustawienie krawęŜników betonowych trapezowych o wymiarach 15x21x30 
cm na ławie betonowej

m

08.01.01 .20 KrawęŜniki betonowe na ławie z materiałów sypkich

08.01.01 .21 Ustawienie krawęŜników betonowych o wymiarach 15x30 cm na ławie z 
materiałów sypkich

m

08.01.01 .22 Ustawienie krawęŜników betonowych o wymiarach 20x30 cm na ławie z 
materiałów sypkich

m

08.01.01 .23 Ustawienie krawęŜników betonowych wtopionych o wymiarach 12x25 cm na 
ławie z materiałów sypkich

m

08.01.01 .24 Ustawienie krawęŜników betonowych trapezowych o wymiarach 15x21x30 
cm na ławie z materiałów sypkich

m

08.01.01 .30 KrawęŜniki betonowe bez ławy

08.01.01 .31 Ustawienie krawęŜników betonowych o wymiarach 15x30 cm bez ławy m

08.01.01 .32 Ustawienie krawęŜników betonowych o wymiarach 20x30 cm bez ławy m

08.01.01 .33 Ustawienie krawęŜników betonowych wtopionych o wymiarach  12x25 cm 
bez ławy

m

08.01.01 .34 Ustawienie krawęŜników betonowych trapezowych m

08.01.01 .40 Wykonanie ławy pod krawęŜniki

08.01.01 .41 Wykonanie ławy pod krawęŜniki z oporem m3

08.01.01 .42 Wykonanie ławy pod krawęŜniki zwykłej m3

08.01.01 .43 Wykonanie ławy pod krawęŜniki z kruszywa m3

08.01.02 .00 KrawęŜniki kamienne

08.01.02 .10 KrawęŜniki kamienne uliczne

08.01.02 .11 Ustawienie krawęŜników kamiennych ulicznych o wys. 35 cm x szer. 20 cm m

08.01.02 .12 Ustawienie krawęŜników kamiennych ulicznych o wys. 25 cm x szer. 20 cm m

08.01.02 .13 Ustawienie krawęŜników kamiennych ulicznych o wys. 35 cm x szer. 15 cm m

08.01.02 .14 Ustawienie krawęŜników kamiennych ulicznych o wys. 25 cm x szer. 15 cm m

08.01.02 .20 KrawęŜniki kamienne mostowe

08.01.02 .21 Ustawienie krawęŜników kamiennych mostowych o wys. 23 cm x szer. 20 cm m

08.01.02 .22 Ustawienie krawęŜników kamiennych mostowych o wys. 18 cm x szer. 20 cm m

08.01.02 .23 Ustawienie krawęŜników kamiennych mostowych o wys. 23 cm x szer. 15 cm m

08.01.02 .24 Ustawienie krawęŜników kamiennych mostowych o wys. 18 cm x szer. 15 cm m
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08.01.02 .30 KrawęŜniki kamienne drogowe

08.01.02 .31 Ustawienie krawęŜników kamiennych drogowych o wys. 22 cm x szer. 11 cm m

08.02.01 .00 Chodniki z płyt betonowych

08.02.01 .10 Chodniki z płyt betonowych

08.02.01 .11 Wykonanie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm m2

08.02.01 .12 Wykonanie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm m2

08.02.02 .00 Chodniki z brukowej kostki betonowej

08.02.02 .10 Chodniki z kostek brukowych betonowych o grubości 6 cm

08.02.02 .11 Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm, 
prostokątnej

m2

08.02.02 .12 Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm, 
dwuteownik

m2

08.02.02 .13 Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm, 
prostokątnej

m2

08.02.02 .14 Wykonanie chodników z kostki brukowej o grubości 8 cm, dwuteownik m2

08.02.02 .20 Naprawy chodników z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm

08.02.02 .21 Naprawy chodników z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm, 
prostokątnej

m2

08.02.02 .22 Naprawy chodników z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm, 
dwuteownik

m2

08.02.03 .00 Chodniki z płyt kamiennych

08.02.03 .10 Chodniki z płyt kamiennych

08.02.03 .11 Wykonanie chodników z płyt kamiennych o grubości 5 cm m2

08.02.03 .12 Wykonanie chodników z płyt kamiennych o grubości 6 cm m2

08.02.03 .20 Naprawy chodników z płyt kamiennych

08.02.03 .21 Naprawy chodników z płyt kamiennych o grubości 5 cm m2

08.02.03 .22 Naprawy chodników z płyt kamiennych o grubości  6 cm m2

08.02.04 .00 Chodniki z klinkieru

08.02.04 .10 Chodniki z klinkieru

08.02.04 .11 Wykonanie chodników z klinkieru na płask  22x10x8 cm m2

08.02.04 .20 Naprawy chodników z klinkieru

08.02.04 .21 Naprawy chodników z klinkieru (na płask) m2

08.02.05 .00 Chodniki z mieszanki mineralno-bitumicznej

08.02.05 .10 Chodniki z mieszanki mineralno-bitumicznej

08.02.05 .11 Wykonanie chodników z mieszanki mineralno-bitumicznej,  grubość  w-wy 3 
cm

m2

08.02.05 .12 Wykonanie chodników z mieszanki mineralno-bitumicznej,  grubość  w-wy 4 
cm

m2

08.02.06 .00 Chodniki z asfaltu lanego

08.02.06 .10 Chodniki z asfaltu lanego

08.02.06 .11 Wykonanie chodników z asfaltu lanego  grubości 2 cm m2

08.02.06 .12 Wykonanie chodników z asfaltu lanego  grubości 3 cm m2

08.02.06 .13 Wykonanie chodników z asfaltu lanego  grubości ponad 3 cm m2

08.02.07 .00 Chodniki z kostki kamiennej

08.02.07 .10 Chodniki z kostki kamiennej

08.02.07 .11 Wykonanie chodników z kostki kamiennej nieregularnej gr. 5 cm m2

08.02.07 .12 Wykonanie chodników z kostki kamiennej nieregularnej gr. 6 cm m2

08.02.07 .13 Wykonanie chodników z kostki kamiennej nieregularnej gr. 8 cm m2

08.02.07 .14 Wykonanie chodników z kostki kamiennej nieregularnej gr. 10 cm m2

08.03.01 .00 ObrzeŜa betonowe

08.03.01 .10 ObrzeŜa betonowe

08.03.01 .11 Ustawienie obrzeŜy betonowych o wymiarach 20x6 cm m

08.03.01 .12 Ustawienie obrzeŜy betonowych o wymiarach 30x8 cm m

08.04.01 .00 Wjazdy i wyjazdy z bram

08.04.01 .10 Wjazdy i wyjazdy z bram z kostki kamiennej

08.04.01 .11 Wykonanie wjazdów i wyjazdów z bram z kostki kamiennej rzędowej wys. 12 
cm

m2
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08.04.01 .12 Wykonanie wjazdów i wyjazdów z bram z kostki kamiennej rzędowej wys. 14 

cm
m2

08.04.01 .13 Wykonanie wjazdów i wyjazdów z bram z kostki kamiennej rzędowej wys. 16 
cm

m2

08.04.01 .14 Wykonanie wjazdów i wyjazdów z bram z kostki kamiennej rzędowej wys. 18 
cm

m2

08.04.01 .15 Wykonanie wjazdów i wyjazdów z bram z kostki kamiennej nieregularnej 
wys.  6 cm

m2

08.04.01 .16 Wykonanie wjazdów i wyjazdów z bram z kostki kamiennej nieregularnej 
wys. 10 cm

m2

08.04.01 .20 Wjazdy i wyjazdy z bram z klinkieru drogowego

08.04.01 .21 Wykonanie wjazdów i wyjazdów z bram z klinkieru drogowego m2

08.04.01 .30 Wjazdy i wyjazdy z bram z płyt drogowych betonowych sześciokątnych

08.04.01 .31 Wykonanie wjazdów i wyjazdów z bram z płyt drogowych betonowych 
sześciokątnych gr. 12 cm

m2

08.04.01 .32 Wykonanie wjazdów i wyjazdów z bram z płyt drogowych betonowych 
sześciokątnych gr. 15 cm

m2

08.04.01 .40 Wjazdy i wyjazdy z bram z płyt drogowych betonowych kwadratowych

08.04.01 .41 Wykonanie wjazdów i wyjazdów z bram z płyt drogowych betonowych 
kwadratowych gr. 12 cm

m2

08.04.01 .42 Wykonanie wjazdów i wyjazdów z bram z płyt drogowych betonowych 
kwadratowych gr. 15 cm

m2

08.04.01 .50 Wjazdy i wyjazdy z betonowej kostki brukowej

08.04.01 .51 Wjazdy i wyjazdy z betonowej kostki brukowej na podbudowie i z 
obramowaniem nawierzchni o grub. 8 cm

m2

08.04.01 .52 Wjazdy i wyjazdy z betonowej kostki brukowej na podbudowie i z 
obramowaniem nawierzchni o grub. 8 cm

m2

08.05.01 .00 Ścieki z prefabrykowanych elementów betonowych

08.05.01 .10 UłoŜenie ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych

08.05.01 .11 UłoŜenie ścieków z prefabrykowanych  elementów betonowych 60x50x15 cm m

08.05.01 .12 UłoŜenie ścieków z prefabrykowanych  elementów betonowych 60x50x20 cm m

08.05.01 .13 UłoŜenie ścieków z kostki brukowej betonowej (ściek przychodnikowy) m

08.05.01 .14 UłoŜenie ścieków z prefabrykatów ściekowych skarpowych (odwodnienie 
liniowe)

m

08.05.01 .15 UłoŜenie ścieków z prefabrykatów ściekowych betonowych 8x20 cm, 
korytek typu AS-200

m

08.05.02 .00 Ścieki klinkierowe

08.05.02 .10 UłoŜenie ścieków z klinkieru drogowego

08.05.02 .11 UłoŜenie ścieków z klinkieru drogowego m

08.05.03 .00 Ścieki z kostki kamiennej

08.05.03 .10 UłoŜenie ścieków z kostki kamiennej

08.05.03 .11 UłoŜenie ścieków z kostki kamiennej nieregularnej wys. 10 cm m

08.05.03 .12 UłoŜenie ścieków z kostki kamiennej rzędowej wys. 12 cm m

08.05.03 .13 UłoŜenie ścieków z kostki  kamiennej rzędowej wys. 14 cm m

08.05.03 .14 UłoŜenie ścieków z kostki kamiennej rzędowej wys. 16 cm m

08.05.03 .15 UłoŜenie ścieków z kostki kamiennej rzędowej wys. 18 cm m

08.05.04 .00 Ścieki z brukowca

08.05.04 .10 UłoŜenie ścieków z brukowca

08.05.04 .11 UłoŜenie ścieków z brukowca m

08.05.05 .00 Ścieki z płyt chodnikowych

08.05.05 .10 UłoŜenie ścieków z płyt chodnikowych

08.05.05 .11 UłoŜenie ścieków z płyt chodnikowych o wymiarach  35x35 m

08.05.05 .12 UłoŜenie ścieków z płyt chodnikowych o wymiarach  50x50 m

08.06.01 .00 Obramowania (opaski) jezdni lub chodników

08.06.01 .10 Obramowania jezdni

08.06.01 .11 Wykonanie obramowania jezdni z kamienia naturalnego m

08.06.01 .12 Wykonanie obramowania jezdni z brukowca obrobionego m

08.06.01 .13 Wykonanie obramowania jezdni z płyt betonowych (trylinki) m

08.06.01 .14 Wykonanie obramowania jezdni z prefabrykowanych płyt z białego betonu m
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08.06.01 .15 Wykonanie obramowania jezdni z klinkieru drogowego m

08.06.01 .16 Wykonanie obramowania jezdni z kostki kamiennej nieregularnej m

08.06.01 .17 Wykonanie obramowania jezdni z płyt betonowych 35x35x5 cm m

08.06.01 .18 Wykonanie obramowania jezdni z płyt betonowych 50x50x7 cm m

08.06.01 .19 Wykonanie obramowania jezdni z kostki brukowej wibroprasowanej m

08.06.01 .20 Obramowania chodników

08.06.01 .21 Wykonanie obramowania chodników z brukowca m

08.06.01 .22 Wykonanie obramowania chodników z kostki drogowej m

08.06.01 .23 Wykonanie obramowania chodników z klinkieru drogowego

08.07.01 .00 Progi zwalniające na jezdniach

08.07.01 .10 Progi zwalniające na jezdniach

08.07.01 .11 Progi zwalniające na jezdniach typu 1 m2

08.07.01 .12 Progi zwalniające na jezdniach typu 2 m2

08.07.01 .13 Progi zwalniające na jezdniach, progi podrzutowe m2

09.00.00 .00 ZIELEŃ  DROGOWA

09.01.01 .00 Zieleń drogowa  (trawniki, drzewa lub krzewy, kwietniki)

09.01.01 .10 Trawniki

09.01.01 .11 Wykonanie trawników dywanowych m2

09.01.01 .12 Wykonanie trawników darniowych m2

09.01.01 .20 Drzewa lub krzewy

09.01.01 .21 Sadzenie drzew+C1190 szt

09.01.01 .22 Sadzenie krzewów szt

09.01.01 .23 Przesadzanie drzew szt.

09.01.01 .30 Kwietniki  (obsianie)

09.01.01 .31 Przygotowanie terenu pod obsadzenia kwiatowe m2

09.01.01 .32 Obsadzenie kwietników roślinami kwietnikowymi lub bylinami m2

09.01.01 .33 Obsadzenie kwietników roślinami cebulkowymi lub krzewami ozdobnymi szt

09.01.01 .34 Wykonanie kwietników siewem m2

09.01.02 .00 Utrzymanie zieleni przydroŜnej

09.01.02 .10 Pielęgnacja drzew lub krzewów

09.01.02 .11 Pielęgnacja drzew (prześwietlenie, wycięcie) szt

09.01.02 .12 Pielęgnacja krzewów szt

09.01.02 .20 Pielęgnacja Ŝywopłotów

09.01.02 .21 Pielęgnacja Ŝywopłotów miękkich m2

09.01.02 .22 Pielęgnacja Ŝywopłotów twardych m2

09.01.02 .30 Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robót

09.01.02 .31 Zabezpieczenie drzew przez wykonywanie obudowy z desek i folii szt.

09.01.03 .00 Koszenie trawy, niszczenie chwastów na poboczach, skarpach i rowach

09.01.03 .10 Pielęgnacja trawników lub powierzchni trawiastych m2

09.01.03 .11 Ręczne koszenie traw i chwastów m2

09.01.03 .12 Mechaniczne koszenie traw i chwastów m2

09.01.03 .20 Chemiczne niszczenie chwastów m2

09.01.03 .21 Chemiczne niszczenie chwastów m2

10.00.00 .00 INNE ROBOTY

10.01.01 .00 Mury oporowe

10.01.01 .10 Mur oporowy kamienny

10.01.01 .11 Wykonanie muru oporowego kamiennego m3

10.01.01 .20 Mur oporowy z betonu

10.01.01 .21 Wykonanie muru oporowego z betonu m3

10.01.01 .30 Mur oporowy z Ŝelbetu

10.01.01 .31 Wykonanie muru oporowego z Ŝelbetu m3

10.02.01 .00 Schody

10.02.01 .10 Wykonanie schodów betonowych

10.02.01 .11 Wykonanie schodów betonowych m

10.02.01 .20 Wykonanie schodów betonowych prefabrykowanych na skarpach nasypów 
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lub przekopów

10.02.01 .21 Wykonanie schodów betonowych prefabrykowanych na skarpach nasypów 
lub przekopów

m

10.02.01 .30 Wykonanie schodów drewnianych z poręczami

10.02.01 .31 Wykonanie schodów drewnianych z poręczami m

10.02.01 .40 Wykonanie schodów z elementów betonowych z poręczami

10.02.01 .41 Wykonanie schodów z elementów betonowych z poręczami m2

10.03.01 .00 Tymczasowe nawierzchnie z elementów prefabrykowanych

10.03.01 .10 Wykonanie tymczasowych nawierzchni z płyt wielootworowych

10.03.01 .11 Wykonanie tymczasowych nawierzchni z płyt wielootworowych m2

10.03.01 .20 Wykonanie tymczasowych nawierzchni z płyt Ŝelbetowych pełnych

10.03.01 .21 Wykonanie tymczasowych nawierzchni z płyt Ŝelbetowych pełnych m2

10.04.01 .00 Nawierzchnie na przejazdach kolejowych i tramwajowych

10.04.01 .10 Wykonanie nawierzchni na przejazdach kolejowych lub tramwajowych

10.04.01 .11 Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej w torowiskach m2

10.04.01 .12 Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej w torowiskach m2

10.04.01 .13 Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej w torowiskach m2

10.04.01 .14 Wykonanie nawierzchni z kostki ŜuŜlowej w torowiskach m2

10.04.01 .15 Wykonanie nawierzchni z płyt Ŝelbetowych w torowiskach m2

10.07.01 .00 Zjazdy do gospodarstw i na drogi boczne

10.07.01 .10 Wykonanie zjazdów gospodarczych

10.07.01 .11 Wykonanie zjazdów gospodarczych z nawierzchnią utwardzoną z kruszywa m2

10.07.01 .12 Wykonanie zjazdów gospodarczych z nawierzchnią utwardzoną z betonu 
asfaltowego

m2

10.07.01 .13 Wykonanie zjazdów gospodarczych z nawierzchnią utwardzoną z 
elementów betonowych

m2

10.07.01 .20 Wykonanie zjazdów na drogi boczne

10.07.01 .21 Wykonanie zjazdów na drogi boczne z nawierzchnią utwardzoną z kruszywa m2

10.07.01 .22 Wykonanie zjazdów na drogi boczne z nawierzchiną utwardzoną z betonu 
asfaltowego

m2

10.07.01 .23 Wykonanie zjazdów na drogi boczne z nawierzchnią utwardzoną z 
elementów betonowych

m2

10.07.01 .24 Wykonanie zjazdów na drogi boczne z nawierzchnią utwardzoną z destruktu 
bitumicznego

m2

10.07.01 .25 Wykonanie zjazdó na drogi boczne z nawierzchnią powierzchniowo 
utwardzoną

m2

10.08.01 .00 Drogi zbiorcze

10.08.01 .10 Wykonanie dróg zbiorczych

10.08.01 .11 Wykonanie dróg zbiorczych z nawierzchnią utwardzaną z kruszywa m2

10.08.01 .12 Wykonanie dróg zbiorczych z nawierzchnią utwardzaną z betonu 
asfaltowego

m2

10.08.01 .13 Wykonanie dróg zbiorczych z nawierzchnią utwardzaną z elementów 
betonowych

m2

10.09.01 .00 Wykonanie rowu odpływowego

10.09.01 .10 Wykonanie rowu odpływowego

10.09.01 .11 Wykonanie rowu odpływowego z przepustem m2

10.10.01 .00 Wymiana okien

10.10.01 .10 Wymiana okien

10.10.01 .11 Rozebranie istniejących okien i zamontowanie okien drewnianych m2

10.11.01 .00 Wiaty przystankowe

10.11.01 .10 Wiaty przystankowe

10.11.01 .11 Ustawianie wiat przystankowych szt.

21.20.01 .14 Wykonanie ław fundamentowych w deskowaniu z betonu, z 
zabezpieczeniem wykopu na lądzie

m3

21.20.01 .96 Wykonanie zbrojenia ław ze stali klasy A-II kg

21.53.02 .11 Wykonanie wykopów w gruncie kat. I-V z transportem urobku m3

22.51.01 .12 Wykonanie wzmocnienia podpory betonem - na lądzie m3

22.51.01 .14 Wywiercenie otworów i osadzenie kotew - nad lądem m
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22.51.01 .15 Wykonanie warstwy sczepnej - nad lądem m2

22.51.01 .65 Osadzenie kotew zamocowań barieroporęczy kg

22.51.01 .96 MontaŜ zbrojenia ze stali zbrojeniowej kg

22.51.20 .11 Wykonanie naprawy pionowych powierzchni podpór zaprawami typu PCC 
nakładanymi ręcznie na głębokość do 1 cm - na lądzie

m3

22.51.20 .12 Wykonanie naprawy pionowych powierzchni podpór zaprawami typu PCC 
nakładanymi ręcznie na głębokość powyŜej 1 cm - na lądzie

m3

22.51.20 .14 Wykonanie naprawy powierzchni sufitowych podpór zaprawami typu PCC 
nakładanymi ręcznie na głębokość powyŜej 1 cm - na lądzie

m3

22.51.20 .16 Wykonanie naprawy powierzchni podłogowych podpór zaprawami typu PCC 
nakładanymi ręcznie na głębokość do 5 cm - na lądzie: przyczółki i filary

m3

22.51.50 .11 Wykonanie rozbiórki podpory na lądzie m3

23.30.01 .68 Wykonanie uszczelnienia połączenia belki podporęczowej z betonem chodnika 
masą zalewową

m

23.30.05 .31 Wykonanie "prostej" kapy chodnikowej "na mokro" z betonu klasy B30 - nad 
wodą

m3

23.30.05 .65 Osadzenie kotew, balustrad, barier, latarni itp. kg

23.30.05 .66 UłoŜenie w kapie osłony kanału z rur PCV m

23.30.06 .55 Wykonanie prostej kapy podchodnikowej na mokro z betonu - nad wodą m3

23.30.06 .65 Osadzenie kotew zamocowań barieroporęczy kg

23.30.06 .68 WYkonanie uszczelnienia połączenia klapy chodnikowej z istniejącą 
nawierzchnią bitumiczną taśmą uszczelniającą

m

23.30.06 .96 Wykonanie zbrojenia płyty chodnika ze stali klasy A-II kg

23.51.02 .53 Wywiercenie otworów i osadzenie kotew szt.

23.51.02 .65 Osadzenie kotew zamocowań barieroporęczy kg

23.51.02 .96 Wykonanie zbrojenia nadbetonu ustroju niosącego kg

23.51.20 .32 Wykonanie naprawy pionowych powierzchni betonu przęseł zaprawami typu 
PCC nakładanymi ręcznie na głebokość powyŜej 1 cm - nad wodą

m3

23.51.20 .33 Wykonanie naprawy pionowych powierzchni betonu przęseł zaprawami typu 
PCC nakładanymi ręcznie na głebokość do 1 cm - nad wodą

m3

23.51.20 .34 Wykonanie naprawy powierzchni sufitowych przęseł zaprawami typu PCC 
nakładanymi ręcznie na głębokość powyŜej 1 cm - na lądzie

m3

23.51.20 .52 Wykonanie naprawy powierzchni podłogowych przęseł zaprawami typu PCC 
nakładanymi ręcznie na głębokość powyŜej 1 cm - na lądzie

m3

23.51.51 .31 Wykonanie rozbiórki przęsła betonowego monolitycznego - nad wodą m3

23.51.51 .85 Wykonanie i demontaŜ rusztowań - nad wodą m3

25.01.03 .51 Wykonanie elastycznego przekrycia dylatacyjnego o dopuszczalnym 
przemieszczeniu krawędzi do 10 mm

m

25.01.13 .51 Wykonanie przekrycia dylatacyjnego "uciąglenie nawierzchni" poprzez 
zbrojenie siatką z tworzywa

m

25.52.04 .51 Wykonanie naprawy przekrycia dylatacyjnego przez wymianę blachy m

26.01.02 .51 MontaŜ sączków odwodnienia izolacji - rozwiązanie z tworzywa sztucznego szt.

26.01.03 .51 MontaŜ drenów z elementów prefabrykowanych m

26.01.03 .53 Wykonanie drenów z kruszywa lakierowanego Ŝywicami "z taśmą" m

27.01.03 .51 Wykonanie powłokowej izolacji bitumicznej układanej "na gorąco" - 
powierzchnie pionowe

m

27.02.01 .01 Koszt papy zgrzewalnej m2

27.02.01 .51 Wykonanie izolacji z papy zgrzewalnej na betonowych płaszczyznach 
poziomych

m2

28.03.05 .01 Koszt stalowych bariero-poręczy kg

28.03.05 .51 MontaŜ bariero-poręczy o rozstawie słupków 1,00 m m

28.15.01 .01 Zakup krawęŜników kamiennych m

28.15.01 .51 Ustawienie krawęŜników kamiennych na podlewce z mieszanek 
niskoskurczowych

m

28.15.01 .68 Wykonanie uszczelnienia pomiędzy krawęŜnikiem a betonem chodnika m

28.51.50 .51 Wykonanie rozbiórki krawęŜników betonowych m

28.52.51 .51 Wykonanie rozbiórki kap Ŝelbetowych z odwiezieniem materiału z rozbiórki na 
odległość do 10 km

m3

28.52.53 .51 Wykonanie rozbiórki chodnika betonowego m3

28.53.03 .51 Zamocowanie fragmentów poręczy stalowych na starych elementach kg

28.53.03 .85 Zabezpieczenie antykorozyjne poręczy stalowych farbami z Ŝywic m2
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28.53.51 .51 Wykonanie rozbiórki balustrady zelbetowej z odwiezieniem materiałów z 
rozbiórki na odległość 10 km

m3

28.53.52 .51 Wykonanie rozbiórki poręczy stalowej kg

28.54.50 .51 Wykonanie rozbiórki barier stalowych kg

28.54.51 .51 Wykonanie rozbiórki balustrad Ŝelbetowych m3

29.03.01 .11 Wykonanie zasypki przyczółka - zasypanie przestrzeni za ścianami 
przyczółka gruntem niespoistym

m3

29.03.05 .01 Wykonanie nasypów stoŜka przyczółka gruntem niespoistym m3

29.07.01 .18 Wykonanie muru oporowego o wysokości powyŜej 4 m z betonu m3

29.07.01 .95 Wykonanie zbrojenia ścian ze stali klasy A-I kg

29.07.01 .96 Wykonanie zbrojenia ścian ze stali klasy A-II kg

29.10.01 .11 Wykonanie schodów na skarpie z elementów prefabrykowanych m

29.10.01 .21 Wykonanie balustrady schodów na skarpie dla obsługi m

29.15.01 .13 Wykonanie umocnienia stoŜków przyczółkowych brukiem z kostki betonowej m2

29.15.01 .16 Wykonanie umocnienia skarp stoŜków przyczółkowych drobnowymiarowymi 
płytami betonowymi o grubości 15 cm

m2

29.15.01 .25 Wykonanie ławy oporowej dla umocnienia skarp stoŜków przyczółkowych z 
betonu

m3

29.15.01 .28 Wykonanie ławy oporowej dla umocnienia stoŜków przyczółkowych z 
krawęŜników betonowych o wym. 20x30 cm ustawionych na ławie z oporem

m

29.20.01 .11 Wykonanie ścieków skarpowych z betonowych elementów 
prefabrykowanych

m

29.51.50 .51 Wykonanie rozbiórki umocnienia skarp m2

29.51.50 .53 Wykonanie rozbiórki umocnienia skarp i stoŜków z brukowca i betonu z 
odwiezieniem materiału z rozbiórki na odl. 15 km

m2

29.52.50 .53 Wykonanie rozbiórki ścieków skarpowych z prefabrykowanych elementów 
betonowych z odwiezieniem materiału z rozbiórki na odl. 15 km

m2

29.53.50 .51 Wykonanie rozbiórki schodów na skarpie m3

29.53.50 .53 Wykonanie rozbiórki schodów na skarpach z betonu "na mokro" z 
odwiezieniem materiału z rozbiórki na odl. 15 km

m3

29.54.04 .32 Umocnienie dna koryta rzeki wokół podpór materacami kamiennymi m3

30.01.01 .55 Wykonanie nawierzchni z mieszanki SMA - warstwa ścieralna grubości 4 cm m2

30.01.01 .56 Wykonanie nawierzchni z mieszanki SMA - za kaŜdy następny 1 cm grubości m2

30.01.01 .58 Wykonanie uszczelnienia przy krawęŜnikach i wpustach - "taśmą" m

30.01.02 .51 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego - warstwa wiąŜąca grubości 4 
cm

m2

30.01.02 .61 Wykonanie uszczelnienia przykrawędziowego "taśmą" m

30.05.02 .51 Wykonanie nawierzchni na chodniku z Ŝywic syntetycznych o grub. 5 cm m2

30.20.11 .11 Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni betonowej powłoką 
o grubości 0,3<d<1 mm

m2

30.51.51 .51 Wykonanie rozbiórki nawierzchni z betonu asfaltowego o gr. do 5 cm m2

30.51.51 .53 Wykonanie rozbiórki nawierzchni z betonu asfaltowego modyfikowanego o 
grubości 15 cm

m2

30.51.51 .54 Wykonanie rozbiórki nawierzchni z kostki kamiennej o średniej grubości 8 cm 
na podsypce piaskowej

m2

30.51.51 .55 Wykonanie rozbiórki warstwy ochronnej izolacji z betonu o średniej grubości 
11 cm

m2

30.51.51 .56 Wykonanie rozbiórki izolacji płyty pomostu grubości 1 cm m2

30.52.50 .51 Wykonanie rozbiórki nawierzchni chodnika z asfaltu m2

administrator
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