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Budowa drogi osiedlowej w mieście Dobrzany - obszar I i obszar III
działka numer 54/5 obręb 3 m. Dobrzany, plac manewrowy
Specyfikacja
techniczna
wykonania i
odbioru robót

Nazwa

Jednostka
miary

Obmiar

D-01.01.01.

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.
B. Rozbiórki

km

0,06

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.

m

72

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

49

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.

m2

126

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.
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D-04.01.01.
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D-04.01.01.
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D-04.02.01.

C. 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.
Profilowanie koryta z zagęszczeniem. Przy wykonywaniu
profilowania ująć załadunek, rozładunek i transport urobku do
miejsca które Wykonawca sam sobie zapewni. Profilowanie
koryta na powierzchni z której wcześniej rozebrano nawierzchni
utwardzoną.
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.
Strona 1
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D-05.03.23.

Wykonanie nawierzchni z brukowej kostki betonowej grub. 8,0
cm koloru czerwonego na podsypce cementowo-piaskowej 1 :
4 , grubość warstwy po zagęszczeniu 5,0 cm. Nawierzchnia z
brukowej kostki betonowej koloru czerwonego, układana
według dowolnego wzoru. Nawierzchnia zjazdu

m2

60,5

D-05.03.23.

Wykonanie nawierzchni z brukowej kostki betonowej grub. 8,0
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. Nawierzchnia miejsc postojowych.
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D-05.03.23.
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D-04.01.01.
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D-04.02.01.
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D-04.06.01.
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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
D. Zjazd i zatoki postojowe
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
powierzchni nawierzchni i obramowania.
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 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
powierzchni nawierzchni.
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D-04.01.01.
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D-04.02.01.

E. Część placu manewrowego
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.
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D-04.04.02.

Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego
mechanicznie. Podbudowa pod konstrukcję placu. Podbudowa
z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0 ÷
31,5 mm o grubości warstwy 20,0 cm po zagęszczeniu.
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D-04.03.01.

Oczyszczenie podłoża wraz ze skropieniem lepiszczem
asfaltowym. Wykonanie związania międzywarstwowego
warstwy wiążącej z podbudową. Obmiar jak w poz. powyżej.
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D-04.07.01.
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D-04.03.01.
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D-05.03.05.

Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W
50/70 dla KR2 o grubości warstwy 8,0 cm. Obmiar jak w poz.
powyżej.
Oczyszczenie podłoża wraz ze skropieniem lepiszczem
asfaltowym. Wykonanie związania międzywarstwowego
warstwy ścieralnej z warstwą wiążąca.
Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S
50/70 dla KR3 o grubości warstwy 4,0 cm. Obmiar jak w poz.
powyżej.
F. Krawężniki, oporniki i obrzeża
Strona 2
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Ustawienie krawężników betonowych ściętych o wym. 15 * 30
* 100 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1 : 4 gr. po
D-08.01.01.
zagęszczeniu 5,0 cm na ławie betonowej z oporem 25 * 35 cm
z betonu C 12/15.
Ustawienie krawężników betonowych wjazdowych o wym. 15 *
22 * 100 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1 : 4 gr. po
D-08.01.01.
zagęszczeniu 5,0 cm na ławie betonowej z oporem 25 * 35 cm
z betonu C 12/15.
Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 8 * 30 cm na
D-08.01.01.
podsypce cementowo - piaskowej 1 : 4 o wymiarach 16 * 5 cm.
Obramowanie chodników.
G. Regulacja istniejącej sieci uzbrojenia podziemnego

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

D-02.00.01.
D-09.01.01.

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.
H. 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.
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