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1 D.01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - 

trasa drogi w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją 

powykonawczą

km 4,412

2 D.01.02.01 Usunięcie drzew o średnicy od 10 do 35 cm wraz z 

wywozem materiału na składowisko Zamawiającego
szt. 69

3 D.01.02.01 Usunięcie drzew o średnicy od 36 do 55 cm wraz z 

wywozem materiału na składowisko Zamawiającego
szt. 21

4 D.01.02.01 Usunięcie drzew o średnicy od 56 do 75 cm wraz z 

wywozem materiału na składowisko Zamawiającego
szt. 6

5 D.01.02.01 Usunięcie karp drzew z wywozem materiału na składowisko 

Wykonawcy 
szt. 96

6 D.01.02.01 Ścinanie i karczowanie gęstych krzaków i podszycia wraz z 

wywozem materiału na składowisko Wykonawcy
m2 2000

7 D.01.02.02 Usunięcie warstwy humusu do głębokości 15 cm wraz z 

wywozem materiału na składowisko Wykonawcy
m2 17648

8 D.01.02.04 Rozebranie ścianek czołowych przepustów wraz z wywozem 

materiału na składowisko Wykonawcy
szt. 10

9 D.01.02.04 Rozebranie słupków do znaków drogowych wraz z 

wywozem materiału na składowisko Zamawiającego
szt. 10

10 D.01.02.04 Rozebranie tarcz znaków drogowych wraz z wywozem 

materiału na składowisko Zamawiającego
szt. 11

11 D.01.02.04 Rozebranie barier ochronnych wraz z wywozem materiału 

na składowisko Zamawiającego
m 220

12 D.01.02.04 Rozebranie wiaty autobusowej wraz z wywozem materiału 

na składowisko Wykonawcy
szt. 1
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13 D.05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno, śr. gr. w-wy 3 

cm wraz z wywozem materiału na składowisko 

Zamawiającego

m2 22000

14 D.04.01.01 Koryta wykonywane mechanicznie gł. 40 cm w gruncie kat. 

II-VI na szerokości poszerzenia jezdni wraz z wywozem 

materiału na składowisko Wykonawcy

m2 6000

15 D.04.05.01 Warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 Mpa o 

gr. 15 cm na poszerzeniu jezdni
m2 6000

16 D.04.04.02 Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 25 cm na 

poszerzeniu jezdni
m2 6000

17 D.05.03.26 Wykonanie zabezpieczenia z geosiatki wstępnie 

przesączonej asfaltem
m2 8824

18 D.04.03.01 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych 

bitumicznych
m2 26500

19 D.04.03.01 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2 79500

20 D.05.03.05 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych 

asfaltowych AC16W o gr. śr. 150 kg/m2 (śr. 6 cm) - warstwa 

wyrównawcza

m2 26500

21 D.05.03.05 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych 

asfaltowych AC16W o gr. 4 cm - warstwa wiążąca
m2 26500

22 D.05.03.05 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych 

asfaltowych AC11S o gr. 4 cm - warstwa ścieralna
m2 26500

23 D.03.01.01 Montaż ścianek czołowych przepustu o średnicy 60 cm - 80 

cm w systemie prefabrykowanym
szt 10

24 D.07.05.01 Ustawienie barier drogowych typu SP-09 m 240
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25 D.04.01.01 Koryta wykonywane mechanicznie gł. 34 cm w gruncie kat. 

II-VI na szerokości zjazdów wraz z wywozem materiału na 

składowisko Wykonawcy

m2 1636

26 D.04.05.01 Warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 Mpa o 

gr. 15 cm - zjazdy
m2 1636

27 D.04.04.02 Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm - zjazdy
m2 1636

28 D.05.03.05 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych 

asfaltowych AC11S o gr. 4 cm - warstwa ścieralna - zjazdy
m2 1636

29 D.03.01.01 Ułożenie przepustu z rur prefabrykowanych PEHD o 

średnicy 40 cm na ławie betonowej
m 574

30 D.03.01.01 Montaż ścianek czołowych przepustu o średnicy 40 cm w 

systemie prefabrykowanym
szt 122

PRZEDMIAR ROBÓT

Zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2610C Turzno  - Seroczki                                                                                                            

na odcinku od km 9+106 do km 13+518

Roboty przygotowawcze

Roboty przy nawierzchni jezdni

Roboty przy nawierzchni zjazdów
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31 D.04.04.02 Umocnione pobocze z kruszywa łamanego stabilizowanego 

mech. 0/31,5 gr. 15 cm
m2 8830

32 D.04.01.01 Koryta wykonywane mechanicznie gł. 26 cm w gruncie kat. 

II-VI na szerokości peronów autobusowych wraz z wywozem 

materiału na składowisko Wykonawcy

m2 140

33 D.04.05.01 Warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 Mpa o 

gr. 15 cm - perony autobusowe
m2 130

34 D.05.03.23 Nawierzchnia z kostki betonowej bezfazowej szarej gr. 6 cm 

układanej na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm - 

perony autobusowe

m2 130

35 D.08.01.01 Ustawianie krawężników betonowych wtopionych o 

wymiarach 15x22 cm, wraz z wykonaniem ław, na podsypce 

cementowo-piaskowej

m 16

36 D.08.01.01 Ustawianie krawężników betonowych wystających o 

wymiarach 15x30 cm, wraz z wykonaniem ław, na podsypce 

cementowo-piaskowej

m 64

37 D.08.03.01 Ustawianie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm, 

wraz z wykonaniem ław, na podsypce cementowo-

piaskowej

m 180
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38 D.02.01.01 Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z 

namułu wraz z wywozem materiału na składowisko 

Wykonawcy

m 6600

39 D.07.02.01 Ustawianie słupków z rur stalowych pod znaki drogowe szt. 18

40 D.07.02.01 Przymocowanie tablic znaków drogowych odblaskowych do 

gotowych słupków
szt. 25

41 D.07.01.01 Oznakowanie poziome jezdni materiałami 

grubowarstwowymi 
m2 295

42 D.10.01.01 Zakup i ustawienie nowej wiaty przystankowej o konstrkucji 

stalowej o dł. od 3 do 4 m ze ścianami bocznymi szt 1

43 Decyzja Sadzenie drzew z bryłą korzeniową o obwodzie pnia 

minimum 10 cm na wysokości 100 cm
szt. 96

Roboty wykończeniowe

Umocnienie poboczy


