Przedmiar robót
Budowa :
Adres:

Lp.

1

2

3

4

Budowa drogi osiedlowej w mieście Dobrzany - obszar I i obszar III
działka numer 12/3, 22/3, 22/6, 22/7, 454 obręb 3 m. Dobrzany, droga publiczna gminna (
ulica Spółdzielcza, ulica Brzozowa, ulica Lipowa, ulica Robotnicza )
Specyfikacja
techniczna
wykonania i
odbioru robót

Jednostka
miary

Obmiar

km

0,71

D-01.02.01.

Wycinka wraz z karczowaniem krzewów średniej gętości i
uprzątnięciem terenu po wykonanych robotach. Załadunek i
wywózka drewna, gałęzi oraz korzeni krzewów do miejsca
które Wykonawca sam sobie zapewni lub też ich utylizacja.

m2

100

D-01.02.01.

Wycinka wraz z karczowaniem drzewa i uprzątnięciem terenu
po wykonanych robotach. Załadunek i wywózka gałęzi oraz
korzeni drzew nie nadających się na opał do miejsca które
Wykonawca sam sobie zapewni. Złożenie w stosy materiału
opałowego i użytkowego w miejscu budowy. Uprzątnięcie
terenu po robotach i plantowanie. Materiał użytkowy i opałowy
stanowi własność Inwestora. Pierśnica drzew 10 - 15 cm.

szt.

10

D-01.02.01.

Wycinka wraz z karczowaniem drzewa i uprzątnięciem terenu
po wykonanych robotach. Załadunek i wywózka gałęzi oraz
korzeni drzew nie nadających się na opał do miejsca które
Wykonawca sam sobie zapewni. Złożenie w stosy materiału
opałowego i użytkowego w miejscu budowy. Uprzątnięcie
terenu po robotach i plantowanie. Materiał użytkowy i opałowy
stanowi własność Inwestora. Pierśnica drzew 16 - 25 cm.

szt.

5

D-01.01.01.

Nazwa
A. Roboty pomiarowe i przygotowawcze
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa
drogi w terenie równinnym. Wyznaczenie trasy oraz punktów
wysokościowych wraz ze sporządzeniem dokumentacji
geodezyjnej powykonawczej.
0,268 + 0,136 + 0,310

B. Rozbiórki
5

6

7

D-01.02.04.

Cięcie piłą istniejącej nawierzchni bitumicznej na odcinku
wzdłuż krawędzi rozbiórki na skrzyżowaniu z ulicą Szkolną.
Nawierzchnia bitumiczna o grubości średnio do 5,0 cm.

m

59

D-01.02.04.

Rozebranie krawężników betonowych ściętych o wymiarach
15 * 30 * 100 cm posadowionych na ławie betonowej z
oporem o wymiarach 25 * 35 cm na podsypce cementowo piaskowej gr. 5,0 cm. Przy wykonywaniu rozbiórki ująć
załadunek, rozładunek i transport gruzu oraz powstałych
odpadów do miejsca które Wykonawca sam sobie zapewni.
Uprzątnięcie terenu robót. Rozbiórka obramowania jezdni.
192,8 + 17,3

m

210,1

D-01.02.04.

Rozebranie obrzeży betonowych o wymiarach 6 * 20 cm
posadowionych na podsypce cementowo - piaskowej gr. 5,0
cm. Przy wykonywaniu rozbiórki ująć załadunek, rozładunek i
transport gruzu oraz powstałych odpadów do miejsca które
Wykonawca sam sobie zapewni. Uprzątnięcie terenu robót.
Rozbiórka obramowania chodnika.

m

65
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D-01.02.04.

Rozebranie istniejącej nawierzchni z brukowej kostki
betonowej gr. 6,0 cm. na podsypce cementowo - piaskowej
gr. 5,0 cm. Przy wykonywaniu rozbiórki ująć załadunek,
rozładunek i transport gruzu oraz powstałych odpadów do
miejsca które Wykonawca sam sobie zapewni. Uprzątnięcie
terenu robót. Rozbiórka nawierzchni chodnika przy
skrzyżowaniu z ulicą Szkolną. Materiał w postaci brukowej
kostki betonowej stanowi własność Inwestora i należy go
posortować a następnie złożyć w stosy w miejscu budowy.
104,6 + 16,1

m2

120,7

D-01.02.04.

Rozebranie istniejącej nawierzchni z chodnikowych płyt
betonowych 35 * 35 * 5 cm na podsypce cementowo piaskowej gr. 5,0 cm. Przy wykonywaniu rozbiórki ująć
załadunek, rozładunek i transport gruzu oraz powstałych
odpadów do miejsca które Wykonawca sam sobie zapewni.
Uprzątnięcie terenu robót. Rozbiórka nawierzchni chodnika
przy skrzyżowaniu z ulicą Szkolną.

m2

12,6

D-01.02.04.

Rozebranie istniejącej nawierzchni z prefabrykowanych płyt
betonowych sześciokątnych typu "trylinka". Przy wykonywaniu
rozbiórki ująć załadunek, rozładunek i transport gruzu oraz
powstałych odpadów do miejsca które Wykonawca sam sobie
zapewni. Uprzątnięcie terenu robót. Rozbiórka nawierzchni
placu manewrowego oraz dojazdu na zaplecze szkoły.

m2

111,8

D-02.00.01.
D-01.02.04.

Wykonanie wykopu i rozbiórka istniejącej studni stanowiacej
zdrój wodny. Studnia z prefabrykowanych kręgów betonowych
o średnicy wewnętrznej 1500 mm. Demontaż kominów
włazowych, pokryw nastudziennych wraz z dnem. Załadunek
wraz z wywózką urobku z wykopu oraz gruzu do miejsca które
Wykonawca sam sobie zapewni.

szt.

1

D-02.00.01.
D-01.02.04.

Wykonanie wykopu i rozbiórka istniejącej studni rewizyjnej na
kanalizacji deszczowej. Studnia z prefabrykowanych kręgów
betonowych o średnicy wewnętrznej 1200 mm. Demontaż
kominów włazowych, pokryw nastudziennych wraz z dnem.
Załadunek wraz z wywózką urobku z wykopu oraz gruzu do
miejsca które Wykonawca sam sobie zapewni. Istniejaca
studnia rewizyjna oznaczona jako kd13

szt.

1

m

14,6

m3

7,6

m3

313,5

D-02.00.01.
D-01.02.04.

D-02.00.01.

D-02.00.01.
D-02.03.01.

Wykonanie wykopu i rozbiórka istniejącego kolektora
kanalizacji deszczowej. Kolektor z rur PVC o średnicy 200
mm łączone na wcisk na szczelkę gumową. Załadunek wraz z
wywózką urobku z wykopu oraz gruzu do miejsca które
Wykonawca sam sobie zapewni. Istniejący kolektory na
odcinku od kd13 do kd 15
C. Roboty ziemne
Zasypanie materiałem zasypowym wraz z zagęszczeniem.
Zasypanie studni zdroju wodnego. Materiał zasypowy
przywieziony ( w kosztach pozycji ująć pozyskanie materiału
do zasypania o parametrach adekwatnych jak dla nasypu pod
korpus drogowy ).
Formowanie i zagęszczanie nasypów o wysokości do 1,0 m z
materiału dostarczonego z poza terenu budowy ( w kosztach
pozycji ująć pozyskanie materiału na nasyp ). Przygotowanie
podłoża pod nasypy poprzez zrowkowanie, profilowanie skarp
nasypu, wykonanie i utrzymanie odwodnienia nasypów. Nasyp
pod korpus drogowy. Uzupełnienie różnicy pomiedzy podem
konstrukcji chodnika a poziomem po wykonaniu koryta i
zdjęciu humusu, średnio 17 cm
1,1 * ( 829,2 + 246,4 + 600,9 ) * 0,17
D. Jezdnia
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16

D-04.01.01.

17

D-04.01.01.

18

D-02.03.01c.

19

D-04.02.01.

20

D-04.04.02.

Zdjęcie humusu i wykonanie koryta wraz z jego
profilowaniem. Koryto o głębokości średnio 42 cm. Przy
wykonywaniu koryta oraz profilowaniu ująć załadunek,
rozładunek i transport urobku do miejsca które Wykonawca
sam sobie zapewni. Powierzchnia koryta liczona wraz z
obramowaniem. Koryto na całej szerokości jezdni i
krawężników ulicy Spółdzielczej odcinka 1KDZ. Przyjęto
powierzchnię koryta na powierzchni o 10 % większej niż
powierzchnia jezdni.
1,1 *1733,87
Projektowana głębokość koryta 4 + 8 + 20 + 15 = 47 cm - 5
cm ( średnie wyniesienie niwelety ponad istniejący teren ) =
42 cm
Zdjęcie humusu i wykonanie koryta wraz z jego
wyprofilowaniem. Koryto o głębokości średnio 39 cm. Przy
wykonywaniu koryta oraz profilowaniu ująć załadunek,
rozładunek i transport urobku do miejsca które Wykonawca
sam sobie zapewni. Powierzchnia koryta liczona wraz z
obramowaniem. Koryto na całej szerokości jezdni i
krawężników ulicy Brzozowej odcinek 8 KDD, ulicy
Robotniczej i ulicy Lipowej odcinek 9 KDD oraz części jezdni
ulicy Orzechowej w liniach rozgarniczenia ulicy Spółdzielczej.
Przyjęto powierzchnię koryta na powierzchni o 10 % większej
niż powierzchnia jezdni.
1,1
*[(
835,7+1871,42)+((2,0+11,0)*4,0))+(1,9+1,9+7,74+7,74)]
Projektowana głębokość koryta 4 + 5 + 20 + 15 = 44 cm - 5
cm ( średnie wyniesienie niwelety ponad istniejący teren ) =
39 cm
Ułożenie warstwy wzmacniającej z geowłókniny separacyjno filtracyjnej. Wzmocnienie podłoża pod korpus drogowy na
całej powierzchni koryta tj. całej szerokości jezdni i
krawężników. Geowłóknina ułożona z zakładkami, podana w
przedmiarze ilość obejmuje powierzchnię wzmacniną,
natomiast nie obejmuje powierzchni wynikającej z zakładek.
Przy kalkulowaniu ceny jednostkowej należy ująć koszt
zakładek wynikających z szerokości zastosowanych rolek
geowłókniny.
Wykonanie w korycie warstwy odsączajacej z materiału
filtracyjnego o współczynniku k>= 8 m/dobę o grubości
warstwy po zagęszczeniu 15,0 cm. Warstwa odsączająca
stabilizowana mechanicznie pod konstrukcję jezdni oraz ław
krawężnika. Obmiar jak w poz. powyżej.
Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego
mechanicznie. Podbudowa
pod konstrukcję
jezdni.
Podbudowa
z
kruszywa
łamanego
stabilizowanego
mechanicznie frakcji 0 ÷ 31,5 mm o grubości warstwy 20,0 cm
po zagęszczeniu.
[(1733,87+835,7+1871,42)+((2,0+11,0)*4,0))+(1,9+1,9+7,74+
7,74)]

21

D-04.03.01.

Oczyszczenie podłoża wraz ze skropieniem lepiszczem
asfaltowym. Wykonanie związania międzywarstwowego
warstwy wiążącej z podbudową. Obmiar jak w poz. powyżej.

22

D-04.07.01.

Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W
50/70 dla KR2 o grubości warstwy 8,0 cm. Warstwa
konstrukcji jezdni ulicy Spółdzielczej odcinka 1KDZ
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m2

1907,3

m2

3056,2

m2

4963,5

m2

4963,5

m2

4512,3

m2

4512,3

m2

1733,9
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D-04.07.01.

24

D-04.03.01.

25

D-05.03.05.

26

D-04.01.01.

27

D-04.02.01.

28

D-05.03.23.

29

30

31

32

D-04.01.01.

Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W
50/70 dla KR2 o grubości warstwy 5,0 cm. Warstwa
konstrukcji jezdni ulicy ulicy Brzozowej odcinek 8 KDD, ulicy
Robotniczej i ulicy Lipowej odcinek 9 KDD oraz części jezdni
ulicy Orzechowej w liniach rozgarniczenia ulicy Spółdzielczej.
( 835,7+1871,42)+((2,0+11,0)*4,0))+(1,9+1,9+7,74+7,74)
Oczyszczenie podłoża wraz ze skropieniem lepiszczem
asfaltowym. Wykonanie związania międzywarstwowego
warstwy wiążącej z warstwą ścieralną.
Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S
50/70 dla KR3 o grubości warstwy 4,0 cm.
E. Chodniki
Zdjęcie humusu i wykonanie koryta wraz z jego
profilowaniem. Koryto o głębokości średnio 30 cm. Przy
wykonywaniu koryta oraz profilowaniu ująć załadunek,
rozładunek i transport urobku do miejsca które Wykonawca
sam sobie zapewni. Powierzchnia koryta liczona wraz z
obramowaniem. Koryto na całej szerokości chodnika i
obrzeża. Przyjęto powierzchnię koryta na powierzchni o 10 %
większej niż powierzchnia chodnika.
1,1 * ( 829,2 + 246,4 + 600,9 ). Przyjęto głębokość koryta na
całą grubość warstwy humusu tj. 30,0 cm
Wykonanie w korycie warstwy odsączajacej z materiału
filtracyjnego o współczynniku k>= 8 m/dobę o grubości po
zagęszczeniu 15,0 cm. Obmiar jak w poz. powyżej.
Wykonanie nawierzchni z brukowej kostki betonowej grub.
6,0 cm koloru szarego na podsypce cementowo-piaskowej 1 :
4 , grubość warstwy po zagęszczeniu 5,0 cm. Nawierzchnia z
brukowej kostki betonowej koloru szarego, układana według
dowolnego wzoru.
829,2 + 246,4 + 600,9
F. Zjazdy
Zdjęcie humusu i wykonanie koryta wraz z jego
profilowaniem. Koryto o głębokości średnio 40 cm. Przy
wykonywaniu koryta oraz profilowaniu ująć załadunek,
rozładunek i transport urobku do miejsca które Wykonawca
sam sobie zapewni. Powierzchnia koryta liczona wraz z
obramowaniem. Koryto na całej szerokości zjazdu i
obramowania. Powierzchnia koryta wg. tabeli nr 2 pt.
"Parametry geometryczne zjazdów" oraz dojazd na zaplecze
szkoły.
86,88 + 30,90 + 49,85 + 21,8
Projetowana głębokość koryta 8 + 5 + 20 + 15 = 48 cm - 8 cm
( średnie wyniesienie zjazdu ponad teren istniejący ) = 40 cm

Wykonanie w korycie warstwy odsączajacej z materiału
D-04.02.01.
filtracyjnego o współczynniku k>= 8 m/dobę o grubości po
zagęszczeniu 15,0 cm. Obmiar jak w poz. powyżej.
Wykonanie w korycie podbudowy z betonu cementowego C
8/10 o grubości po zagęszczeniu 20,0 cm. Przy wykonywaniu
podbudowy ująć pielęgnację podbudowy piaskiem z
polewaniem wodą.
Powierzchnia podbudowy równa
D-04.06.01.
powierzchni nawierzchni. Powierzchnia podbudowy wg. tabeli
nr 2 pt. "Parametry geometryczne zjazdów" oraz dojazd na
zaplecze szkoły.
81,12 + 27,30 + 45,05 + 21,8
Wykonanie nawierzchni z brukowej kostki betonowej grub.
8,0 cm koloru czerwonego na podsypce cementowopiaskowej 1 : 4 , grubość warstwy po zagęszczeniu 5,0 cm.
D-05.03.23.
Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej koloru
czerwonego, układana według dowolnego wzoru.Obmiar jak
w poz. powyżej
G. Dojazd do placu manewrowego i część placu manewrowego
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m2

2778,4

m2

4512,3

m2

4512,3

m2

1844,2

m2

1844,2

m2

1676,5

m2

189,4

m2

189,4

m2

175,3

m2

175,3

Wykonanie koryta wraz z jego profilowaniem. Koryto o
głębokości średnio 35 cm. Przy wykonywaniu koryta oraz
profilowaniu ująć załadunek, rozładunek i transport urobku do
miejsca które Wykonawca sam sobie zapewni.Projektowana
głębokość koryta 4 + 8 + 20 + 15 = 47 cm - 12 cm ( grubość
zdjętych płyt trylinki ) = 35 cm
Wykonanie w korycie warstwy odsączajacej z materiału
filtracyjnego o współczynniku k>= 8 m/dobę o grubości
warstwy po zagęszczeniu 15,0 cm. Warstwa odsączająca
stabilizowana mechanicznie pod konstrukcję nawierzchni oraz
ław krawężnika. Obmiar jak w poz. powyżej.

m2

67,6

m2

67,6

D-04.04.02.

Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego
mechanicznie. Podbudowa
pod konstrukcję
jezdni.
Podbudowa
z
kruszywa
łamanego
stabilizowanego
mechanicznie frakcji 0 ÷ 31,5 mm o grubości warstwy 20,0 cm
po zagęszczeniu. Obmiar jak w poz. powyżej

m2

67,6

36

D-04.03.01.

Oczyszczenie podłoża wraz ze skropieniem lepiszczem
asfaltowym. Wykonanie związania międzywarstwowego
warstwy wiążącej z podbudową. Obmiar jak w poz. powyżej.

m2

67,6

37

D-04.07.01.

Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W
50/70 dla KR2 o grubości warstwy 8,0 cm. Obmiar jak w poz.
powyżej.

m2

67,6

38

D-04.03.01.

Oczyszczenie podłoża wraz ze skropieniem lepiszczem
asfaltowym. Wykonanie związania międzywarstwowego
warstwy wyrównania z istniejąca nawierzchnią bitumiczną.

m2

425,7

39

D-04.07.01.

tony

21,3

40

D-04.03.01.

m2

493,3

41

D-05.03.05.

m2

493,3

42

D-08.01.01.

m

1256,6

43

D-08.01.01.

m

53,0

44

D-08.01.01.

m

282,1

45

D-08.01.01.

m

37,7

46

D-08.01.01.

m

838,9

33

D-04.01.01.

34

D-04.02.01.

35

Wykonanie wyrównania z betonu asfaltowego AC16W 50/70
dla KR2. Wyrównanie istniejącej jezdni o nawierzchni
bitumicznej.
Oczyszczenie podłoża wraz ze skropieniem lepiszczem
asfaltowym. Wykonanie związania międzywarstwowego
warstwy ścieralnej z warstwą wiążąca i wyrównaniem.
67,6 + 425,7
Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S
50/70 dla KR3 o grubości warstwy 4,0 cm. Obmiar jak w poz.
powyżej.
H. Krawężniki, oporniki i obrzeża
Ustawienie krawężników betonowych ściętych o wym. 15 * 30
* 100 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1 : 4 gr. po
zagęszczeniu 5,0 cm na ławie betonowej z oporem 25 * 35
cm z betonu C 12/15.
533,2 + 199,3 + 524,1
Ustawienie krawężników betonowych skośnych o wym. 15 *
22/30 * 100 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1 : 4 gr.
po zagęszczeniu 5,0 cm na ławie betonowej z oporem 25 * 35
cm z betonu C 12/15.
30,0 + 8,0 + 15,0
Ustawienie krawężników betonowych wjazdowych o wym. 15 *
22 * 100 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1 : 4 gr. po
zagęszczeniu 5,0 cm na ławie betonowej z oporem 25 * 35
cm z betonu C 12/15.
164,0 + 21,8 + 96,3
Ustawienie oporników betonowych prostokątnych o wym. 12 *
25 * 100 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1 : 4 gr. po
zagęszczeniu 5,0 cm na ławie betonowej z oporem 25 * 35
cm z betonu C 12/15.
24,3 + 13,4
Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 8 * 30 cm na
podsypce cementowo - piaskowej 1 : 4 o wymiarach 16 * 5
cm. Obramowanie chodników.
399,9 + 126,4 + 312,6
I. Regulacja istniejącej sieci uzbrojenia podziemnego
Strona 5
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D-02.00.01.
D-01.02.04.
D-03.02.01a.
D-02.03.01.

Wykonanie wykopu i odkrycie istniejącej studni rewizyjnej na
kanalizacji sanitarnej. Studnia z prefabrykowanych kręgów
betonowych o średnicy 1200 mm. Demontaż i ponowny
montaż istniejącego pierścienia i pokrywy wraz z
wyrównaniem do wykonywanej nawierzchni. Założenie
pierścienia i pokrywy nastudziennej oraz zasypanie
materiałem
zasypowym
studni.
Materiał
zasypowy
przywieziony ( całkowita wymiana gruntu, w kosztach pozycji
ująć pozyskanie materiału do zasypania). Przy robotach ująć
załadunek, rozładunek i transport gruzu oraz urobku do
miejsca które Wykonawca sam sobie zapewni.

szt.

15

D-02.00.01.
D-01.02.04.
D-01.03.04.
D-02.03.01.

Wykonanie
wykopu
i
odkrycie
istniejącej
studni
telekomunikacyjnej SK-2 wraz z regulacją w pionie. Demontaż
i ponowny montaż istniejącej pokrywy i ramy studni wraz z
wyrównaniem do wykonywanej nawierzchni. Założenie ramy i
pokrywy
nastudziennej
oraz
zasypanie
materiałem
zasypowym studni. Materiał zasypowy przywieziony (
całkowita wymiana gruntu, w kosztach pozycji ująć
pozyskanie materiału do zasypania ). Przy robotach ująć
załadunek, rozładunek i transport gruzu oraz urobku do
miejsca które Wykonawca sam sobie zapewni.

szt.

4

D-02.00.01.
D-01.02.04.
D-03.02.01a.
D-02.03.01.

Wykonanie wykopu i odkrycie istniejącej studni dla zaworów
wodociągowych na istniejacej sieci wodociągowej wraz z
regulacją w pionie. Demontaż i ponowny montaż istniejącej
skrzynki i pokrywy żeliwnej wraz z wyrównaniem do
wykonywanej nawierzchni. Założenie skrzynki i pokrywy oraz
zasypanie materiałem zasypowym studni. Materiał zasypowy
przywieziony ( całkowita wymiana gruntu, w kosztach pozycji
ująć pozyskanie materiału do zasypania ). Przy robotach ująć
załadunek, rozładunek i transport gruzu oraz urobku do
miejsca które Wykonawca sam sobie zapewni.

szt.

27

D-02.00.01.
D-01.02.04.
D-03.02.01a.
D-02.03.01.

Wykonanie wykopu i odkrycie istniejącej studzienki ściekowej
wraz z wpustem ulicznym. Studzienka ściekowa z
prefabrykowanych elementów betonowych. Wpust uliczny z
rusztem żeliwnym przejazdowym typu ciężkiego o wymiarach
450 * 650 mm. Demontaż i ponowny montaż istniejącego
wpustu w rusztem żeliwnym wraz z wyrównaniem do
wykonywanej nawierzchni jezdni oraz zasypanie materiałem
zasypowym studni. Materiał zasypowy przywieziony (
całkowita wymiana gruntu, w kosztach pozycji ująć
pozyskanie materiału do zasypania ). Przy robotach ująć
załadunek, rozładunek i transport gruzu oraz urobku do
miejsca które Wykonawca sam sobie zapewni. Istniejący
wpust uliczny przy skrzyżowaniu z ulicą Szkolną oznaczony
jako kd14.

szt.

1

D-02.00.01.
D-01.02.04.
D-03.02.01a.
D-02.03.01.

Wykonanie wykopu i odkrycie istniejącej studni rewizyjnej na
kanalizacji sanitarnej. Studnia z prefabrykowanych kręgów
betonowych o średnicy 1200 mm. Demontaż istniejącego
kręgu betonowego, pierścienia i pokrywy. Montaż nowego
kręgu, pierścienia i pokrywy. Przebudowa studni wraz z
wyrównaniem do wykonywanej nawierzchni oraz zasypanie
materiałem
zasypowym
studni.
Materiał
zasypowy
przywieziony ( całkowita wymiana gruntu, w kosztach pozycji
ująć pozyskanie materiału do zasypania). Przy robotach ująć
załadunek, rozładunek i transport gruzu oraz urobku do
miejsca które Wykonawca sam sobie zapewni.

szt.

1

J. Oznakowanie
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52

53

54

D-07.02.01.

Ustawienie oznakowania pionowego, znaki pionowe grupy A D. Słupki do znaków z rur ocynkowanych o średnicy 60,3 mm.
Znaki z blachy stalowej ocynkowanej gr. 1,2 mm, krawędzie
podwójnie gięte, lica znaków foliowane folią odblaskową II
generacji, tyły traczy znaków malowane proszkowo farbą
koloru szarego. Znaki z grupy małe.

szt.

22

D-07.01.01.

Oczyszczenie nawierzchni jezdni i trasowanie a następnie
wykonanie oznakowania poziomego. Oznakowanie poziome
grubowarstwowe.
Oznakowanie
grubowarstwowe
wykonywane na nowej nawierzchni bitumicznej.

m2

22,0

m2

1966,4

D-02.00.01.
D-09.01.01.

K. Zieleń, trawniki
Oczyszcznie, profilowanie ( uzupełnienie zaniżeń terenu oraz
ścinka zawyżeń terenu ) i przygotowanie terenu wraz z
nawiezieniem humusu warstwą o grubości minimum 10,0 cm
oraz wysianiem nasiona traw. Założenie trawnika parkowego
siewem na gruntach kat. III z nawożeniem tj. na
projektowanych zieleńcach.
1254,9 + 220,5 + 491,0
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