
zał. nr 11

Budowa :

Adres:

Lp.

Specyfikacja 
techniczna 

wykonania i odioru 
robóty

Nazwa
Jednostka 

miary
Obmiar

1 D-01.01.01.

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi
w terenie równinnym. Wyznaczenie trasy oraz punktów
wysokościowych wraz z przeniesieniem istniejacej osnowy
geodezyjnej  oraz mapa powykonawczą.

km 1,30

2
D-01.01.01.
D-01.02.01.

Wycinka wraz z karczowaniem drzew oraz uprzątnięciem terenu
po wykonanych robotach. Załadunek i wywózka drewna, gałęzi,
karpiny oraz korzeni drzew do miejsca które Wykonawca sam
sobie zapewni lub też ich utylizacja. Pierśnica drzew 16 - 25 cm.

szt. 3

3
D-01.01.01.
D-01.02.01.

Wycinka wraz z karczowaniem drzew oraz uprzątnięciem terenu
po wykonanych robotach. Załadunek i wywózka drewna, gałęzi,
karpiny oraz korzeni drzew do miejsca które Wykonawca sam
sobie zapewni lub też ich utylizacja. Pierśnica drzew 26 - 35 cm.

szt. 2

4
D-01.01.01.
D-01.02.01.

Wycinka wraz z karczowaniem drzew oraz uprzątnięciem terenu
po wykonanych robotach. Załadunek i wywózka drewna, gałęzi,
karpiny oraz korzeni drzew do miejsca które Wykonawca sam
sobie zapewni lub też ich utylizacja. Pierśnica drzew 36 - 45 cm.

szt. 3

5
D-01.01.01.
D-01.02.01.

Wycinka wraz z karczowaniem drzew oraz uprzątnięciem terenu
po wykonanych robotach. Załadunek i wywózka drewna, gałęzi,
karpiny oraz korzeni drzew do miejsca które Wykonawca sam
sobie zapewni lub też ich utylizacja. Pierśnica drzew 46 - 55 cm.

szt. 4

6
D-01.01.01.
D-01.02.01.

Wycinka wraz z karczowaniem drzew oraz uprzątnięciem terenu
po wykonanych robotach. Załadunek i wywózka drewna, gałęzi,
karpiny oraz korzeni drzew do miejsca które Wykonawca sam
sobie zapewni lub też ich utylizacja. Pierśnica drzew 56 - 65 cm.

szt. 6

7
D-01.01.01.
D-01.02.01.

Wycinka wraz z karczowaniem drzew oraz uprzątnięciem terenu
po wykonanych robotach. Załadunek i wywózka drewna, gałęzi,
karpiny oraz korzeni drzew do miejsca które Wykonawca sam
sobie zapewni lub też ich utylizacja. Pierśnica drzew 66 - 75 cm.

szt. 8

8
D-01.01.01.
D-01.02.01.

Wycinka wraz z karczowaniem drzew oraz uprzątnięciem terenu
po wykonanych robotach. Załadunek i wywózka drewna, gałęzi,
karpiny oraz korzeni drzew do miejsca które Wykonawca sam
sobie zapewni lub też ich utylizacja. Pierśnica drzew pow. 75 cm.

szt. 22

9
D-01.01.01.
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 1650

10
D-01.01.01.
D-01.02.04.

Cięcie piłą istniejącej krawędzi nawierzchni jezdni drogi powiatowej
numer 1704Z wzdłuż projektowanej krawędzi jezdni w km. 0 +
00,00. Nawierzchnia z mas mineralno - bitumicznych o grubości do
10,0 cm. 

m 35

odcinek od Zieleniewa do Kunowa

Przedmiar robót
Przebudowa i budowa drogi nr 1703Z na odcinku Zieleniewo - Kunowo - Skalin - rondo Golczewo. 
Wykonanie odcinka drogi Zieleniewo - Kunowo
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11
D-01.01.01.
D-01.02.04.

Rozebranie istniejącej nawierzchni jezdni. Nawierzchnia jezdni z
mas mineralno - bitmicznych gr. do 10,0 cm na podbudowie z
kruszywa stabilizowanego mechanicznie o gr. do 15,0 cm.Przy
wykonywaniu rozbiórki ująć załadunek, rozładunek i transport
gruzu oraz powstałych odpadów do miejsca które Wykonawca sam
sobie zapewni. Uprzątnięcie terenu robót. Rozbiórka skrzyżowania
w km. 0 + 00,0 na drogę 1703Z.

m2 46

12
D-01.01.01.
D-01.02.02.

Zdjęcie humusu o grubości warstwy do 35 cm wraz z załadunkiem,
rozładunkiem i transportem urobku do miejsca które Wykonawca
sam sobie zapewni. Zdjęcie humusu z powierzchni przeznaczonej
pod wykonanie korpusu drogowego. 

m2 10213

13
D-01.01.01.
D-01.02.04.

Dermontaż tracz znaków pionowych oraz słupków zgodnie z
projektem. Znaki z grupy A, B, D słupki do znaków z rur
ocynkowanych bez szwu 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. Zdemontowane
elementy przekazać do ZDP Stargard.

szt. 7

14
D-01.01.01.
D-02.00.01.
D-02.01.01.

Wykopy wykonywane w gruncie kat. III - IV o głębokości do 1,5 m
wraz z załadunkiem, rozładunkiem i transportem urobku do
miejsca które Wykonawca sam sobie zapewni. Przy wykonywaniu
robót ująć profilowanie skarp i dna wykopu.  

m3 711

15
D-01.01.01.
D-02.00.01.
D-02.03.01.

Formowanie i zagęszczanie nasypów o wysokości do 1,5 m z
materiału dostarczonego z poza terenu budowy. Przygotowanie
podłoża pod nasypy poprzez zrowkowanie, profilowanie skarp
nasypu, wykonanie i utrzymanie odwodnienia nasypów. Przy
wykonywaniu robót ująć konieczność odwiezienia do miejsca które
Wykonawca sam sobie zapewni urobku oraz odpadów powstałych
przy przygotowywaniu podłoża pod nasyp oraz dowiezienie

m3 2914

16

D-01.01.01.
D-02.00.01.
D-04.01.01.
D-04.02.01.
D-08.05.01.

Wykonanie rowka i posadowienie ścieków półokrągłych
przykrawędziowych z betonowych elementów prefabrykowanych o
gr. 15,0 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1 : 4 gr. po
zagęszczeniu 5,0 cm na ławie betonowej z oporem 25 * 75 cm z
betonu B - 15 ( C 12/15 ) wraz załadunkiem, rozładunkiem i
transportem powstałego przy wykonywaniu rowka urobku do
miejsca które Wykonawca sam sobie zapewni. 

m 304

17

D-01.01.01.
D-02.00.01.
D-04.01.01.
D-04.02.01.
D-08.05.01.

Wykonanie rowka i posadowienie ścieków półokrągłych
skarpowych z betonowych elementów prefabrykowanych o gr. 20,0
cm na podsypce cementowo - piaskowej 1 : 4 gr. po zagęszczeniu
wraz załadunkiem, rozładunkiem i transportem powstałego przy
wykonywaniu rowka urobku do miejsca które Wykonawca sam
sobie zapewni. 

m 20

18

D-01.01.01.
D-02.00.01.
D-04.01.01.
D-04.02.01.
D-08.05.01.

Wykonanie koryta i umocnienie wylotu ścieku skarpowego.
Umocnenie kamieniem naturalnym o wymiarach 16 ÷ 21 cm
warstwą grubości min. 50 cm. na podbudowie z tłucznia o gr.
warstwy 15 cm na podsypce żwirowej o grubości warstwy 10 cm
po zagęszczeniu wraz załadunkiem, rozładunkiem i transportem
powstałego przy wykonywaniu koryta urobku do miejsca które
Wykonawca sam sobie zapewni. 

m2 5,5

19
D-01.01.01.
D-02.00.01.
D-02.01.01.

Wykopy wykonywane w gruncie kat. III - IV o głębokości do 1,5 m
wraz z załadunkiem, rozładunkiem i transportem urobku do
miejsca które Wykonawca sam sobie zapewni. Wykonanie wykopu
na przepusty pod zjazdami.  

m3 151

20
D-01.01.01.
D-02.00.01.
D-04.04.00.

Wykonanie ławy z kruszywa naturalnego frakcji 0 - 31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie o grubości warstwy po
zagęszczeniu 10,0cm. Ława na szerokości 0,4 m i długości
przewodu przepustu.

m3 3,8
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21

D-01.01.01.
D-02.00.01.
D-03.01.02.
D-06.02.01a

Posadowienie przewodu przepustu z rury tworzywowej karbowanej
PEHD o wytrzymałości obwodowej minimum 8 kPa. Przewód
przepustu z rury o średnicy nominalnej 400 mm. Końcówki rury od
ponuru i poszuru kończone prosto. Dopuszcza się łączenia
przewodu przepustu maksymalnie z dwóch odcinków.

m 94

22
D-01.01.01.
D-02.03.01.

Formowanie i zagęszczanie nasypów o wysokości do 1,5 m oraz
obsypki z materiału dostarczonego z poza terenu budowy.
Zasypywanie wykopów po ułożeniu przewodu przepustu wraz z ich
obsypką. Przygotowanie podłoża pod nasypy poprzez
zrowkowanie, profilowanie skarp nasypu, wykonanie i utrzymanie
odwodnienia nasypów. Przy wykonywaniu robót ująć konieczność
odwiezienia do miejsca które Wykonawca sam sobie zapewni
urobku oraz odpadów powstałych przy przygotowywaniu podłoża
pod nasyp oraz dowiezienie materiału do wykonania nasypu i
obsypki.

m3 139

23
D-01.01.01.
D-06.01.01.

Umocnienie wlotu i wylotu przepustu kamieniem polnym
nieobrobionym o wysokości do 16 cm na warstwie zaprawy M15 o
grubości 10,0 cm z wypełnieniem spoin zaprawą. Umocnienie
skarp na powierzchni 1,0 * 0,6 m  z każdej strony przewodu. 

m2 10

24

D-01.01.01.
D-02.00.01.
D-04.01.01.
D-04.04.00.
D-04.04.02.

Wykonanie koryta i jego wyprofilowanie wraz z wykonaniem
podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.
Koryto i podbudowa pod konstrukcję poszerzenia jezdni. Przy
wykonywaniu koryta oraz profilowaniu ująć załadunek, rozładunek i
transport urobku do miejsca które Wykonawca sam sobie zapewni.
Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
frakcji 0 ÷ 31,5 mm o grubości warstwy 15,0 cm po zagęszczeniu. 

m2 1228

25
D-01.01.01.
D-05.03.11.

Frezowanie istniejącej nawierzchni jezdni bitumicznej warstwą o
grubości do 4,0 cm. Frezowanie wstępne , materiał do
wbudowania  na uzupełnienie warstwy MCE.

m2 7600

26
D-01.01.01.
D-05.03.11.

Frezowanie istniejącej nawierzchni jezdni bitumicznej warstwą o
średnio 3,0 cm. Frezowanie zasadnicze , materiał do wbudowania
na uzupełnienie warstwy MCE.

m2 7520

27
D-01.01.01.

D-05.03.05b.

Oczyszczenie podłoża wraz ze skropieniem i wyrównaniem
miesznką mineralno - asfaltową. Wyrównanie podłoża pod
mieszankę MCE.

t 229

28
D-01.01.01.
D-04.10.01.

Wykonanie warstwy MCE grubości 12 cm z doziarnieniem
mieszanki kruszywem w ilości średnio 5,0 cm. Obmiar tabela nr 3. m2 8344

29
D-01.01.01.

D-05.03.05b.

Oczyszczenie podłoża wraz ze skropieniem i wyrównaniem
betonem asfaltowym o grubości warstwy średnio 4,0 cm.
Wyrównanie warstwy MCE.

t 834

30
D-01.01.01.

D-05.03.05b.

Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o grubości
warstwy 5,0 cm wraz z oczyszczenie podłoża i skropieniem.
Warstwa wiążąca pod jezdnie i zjazdy bitumiczne.

m2 8332

31

D-01.01.01.
D-02.00.01.
D-04.01.01.
D-04.02.01.
D-04.04.00.
D-04.04.02.

Wykonanie koryta i jego wyprofilowanie wraz z wykonaniem
podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
na warstwie odsączającej. Koryto i podbudowa pod konstrukcję
zjazdów bitumicznych i utwardzenie przy zjazdach. Przy
wykonywaniu koryta oraz profilowaniu ująć załadunek, rozładunek i
transport urobku do miejsca które Wykonawca sam sobie zapewni.
Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
frakcji 0 ÷ 31,5 mm o grubości warstwy 15,0 cm po zagęszczeniu.
Warstwa odsączająca z materiału o współczynniku filtracji K ≥

m/d o grubości warstwy 10,0 cm po zagęszczeniu

m2 484

32
D-01.01.01.

D-05.03.05a.

Ułożenie warstwy ścieralnej o grubości po zagęszczeniu 4,0 cm z
betonu asfaltowego wraz z oczyszczeniem i skropieniem
podbudowy. Warstwa ścieralna na zjazdach bitumicznych.

m2 333
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33
D-01.01.01.

D-05.03.13a.

Ułożenie warstwy ścieralnej o grubości po zagęszczeniu 4,0 cm z
mieszanki mastyksowo - grysowej SMA wraz z oczyszczeniem i
skropieniem podbudowy. Warstwa ścieralna jezdni głównej.

m2 7832

34

D-01.01.01.
D-02.00.01.
D-04.01.01.
D-04.04.00.
D-04.04.02.
D-04.02.01.

Wykonanie koryta i jego wyprofilowanie wraz z wykonaniem
podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
na warstwie odsączającej. Koryto i podbudowa pod konstrukcję
zjazdów z brukowej kostki betonowej. Przy wykonywaniu koryta
oraz profilowaniu ująć załadunek, rozładunek i transport urobku do
miejsca które Wykonawca sam sobie zapewni. Podbudowa z
kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0 ÷ 31,5
mm o grubości warstwy 15,0 cm po zagęszczeniu. Warstwa
odsączająca z materiału o współczynniku filtracji K ≥8 m/d o
grubości warstwy 10,0 cm po zagęszczeniu

m2 23

35
D-01.01.01.
D-04.01.01.

D-05.03.23a.

Wykonanie nawierzchni zjazdów 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 pasami
wzdłuż. 

m2 23

36

D-01.01.01.
D-02.00.01.
D-04.01.01.
D-04.04.00.
D-04.04.02.
D-04.02.01.

Wykonanie koryta i jego wyprofilowanie wraz z wykonaniem
podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
na warstwie odsączającej. Koryto i podbudowa pod konstrukcję
chodników. Przy wykonywaniu koryta oraz profilowaniu ująć
załadunek, rozładunek i transport urobku do miejsca które
Wykonawca sam sobie zapewni. Podbudowa z kruszywa
łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0 ÷ 31,5 mm o
grubości warstwy 10,0 cm po zagęszczeniu. Warstwa odsączająca
z materiału o współczynniku filtracji K ≥8 m/d o grubości warstwy
10,0 cm po zagęszczeniu

m2 140

37
D-01.01.01.
D-04.01.01.

D-05.03.23a.

Wykonanie nawierzchni chodników 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 pasami
wzdłuż. 

m2 140

38

D-01.01.01.
D-02.00.01.
D-04.01.01.
D-04.02.01.

D-08.01.01b.

Wykonanie rowka i 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 B - 15 ( C 12/15 ) na warstwie odsączającej z
materiału filtarcyjnego o współczynniku K=> 8 m/dobę o grubości
warstwy po zagęszczeniu 15 cm. wraz załadunkiem, rozładunkiem
i transportem powstałego przy wykonywaniu rowka urobku do
miejsca które Wykonawca sam sobie zapewni. 

m 635

39

D-01.01.01.
D-02.00.01.
D-04.01.01.
D-04.02.01.

D-08.01.01b.

Wykonanie rowka i 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 B - 15 ( C 12/15 ) na warstwie
odsączającej z materiału filtarcyjnego o współczynniku K=> 8
m/dobę o grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm. wraz
załadunkiem, rozładunkiem i transportem powstałego przy
wykonywaniu rowka urobku do miejsca które Wykonawca sam
sobie zapewni. 

m 35

40

D-01.01.01.
D-02.00.01.
D-04.01.01.
D-04.02.01.
D-08.03.01.

Wykonanie rowka i ustawienie obrzeży betonowych o wym. 8 * 30
* 75 cm na podsypce cem.piaskowej 1 : 4 o wymiarach 18 * 10 cm
na warstwie odsączającej z materiału filtracyjnego o współczynniki
k>= 8m/dobę o grubości po zagęszczeniu 10,0 cm wraz z
załadunkiem, rozładunkiem i transportem powstałego przy
wykonywaniu rowka urobku do miejsca które Wykonawca sam
sobie zapewni. 

m 82
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41

D-01.01.01.
D-02.00.01.
D-04.01.01.
D-04.02.01.

D-04.06.01b.

Wykonanie koryta i jego wyprofilowanie wraz z wykonaniem
podbudowy z betonu B - 20 ( C 16/20 ) na warstwie odsączającej.
Koryto i podbudowa pod konstrukcję poszerzeń łuków przy
skrzyżowaniu w km. 0 + 00,0. Przy wykonywaniu koryta oraz
profilowaniu ująć załadunek, rozładunek i transport urobku do
miejsca które Wykonawca sam sobie zapewni. Podbudowa z
betonu cementowego B - 20 ( C 16/20 ) o grubości warstwy 22,0
cm po zagęszczeniu. Warstwa odsączająca z materiału o
współczynniku filtracji K ≥ 8 m/d o grubości warstwy 10,0 cm po
zagęszczeniu

m2 31

42
D-01.01.01.
D-04.01.01.
D-05.03.01.

Wykonanie nawierzchni poszerzeń łuków z kostki kamiennej 13 ÷ 

17 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1 : 4, grubość warstwy
po zagęszczeniu 5,0 cm. Nawierzchnia zabruku przy skrzyżowaniu
w km. 0 + 00,0. 

m2 29

43
D-01.01.01.
D-07.01.01.

Oczyszczenie nawierzchni jezdni i trasowanie a następnie
wykonanie oznakowania poziomego. Oznakowanie poziome
wykonane masami chemoutwardzalnymi stosowanymi na zimno.
Oznakowanie grubowarstwowe, lokalizacja i typ oznakowania
zgodnie z projektem. Zamawiający dokonał zaminy w projekcie
odnośnie rodzaju oznakowania poziomego.

m2 690

44
D-01.01.01.
D-07.02.01.

Ustawienie znaków pionowych zgodnie z projektem. Znaki z grupy
A, B, D zgodnie z projektem, słupki do znaków z rur ocynkowanych
bez szwu o średnicy minimum 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. Zamawiający dokonał
zmiany w projekcie odnośnie folii odblaskowej.

szt. 13

45
D-01.01.01.
D-07.02.01.

Ustawienie znaków pionowych zgodnie z projektem. Znaki z grupy
T -1, zgodnie z projektem. 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. Zamawiający dokonał zaminy w projekcie
odnośnie folii odblaskowej.

szt. 1

46
D-01.01.01.
D-07.02.01.

Ustawienie znaków pionowych zgodnie z projektem. Znaki z grupy
U-3e zgodnie z projektem, słupki do znaków z rur ocynkowanych
bez szwu o średnicy minimum 60,3 mm. Znaki z blachy stalowej
ocynkowanej gr. 1,2 mm, krawędzie podwójnie gięte, lica znaków
foliowane folią odblaskową III generacji, tyły traczy znaków
malowane proszkowo farbą koloru szarego. Zamawiający dokonał
zaminy w projekcie odnośnie folii odblaskowej.

szt. 4

47
D-01.01.01.
D-07.01.01.

Oczyszczenie nawierzchni jezdni i trasowanie a następnie
wykonanie oznakowania poziomego. Oznakowanie poziome
wykonane z punktowych elementów odblaskowych . Punkotwe
elementy odblaskowe bierne, najezdniowe montowane w osi
jezdni. Elementy montowane do nawierzchni jezdni za pomocą
kleju wskazanego przez producenta punktowych elementów
odblaskowych. 

szt. 200

48
D-01.01.01.
D-07.02.01.

Ustawienie słupków prowadzących U-1a wzdłuż krawędzi jezdni
zgodnie z projektem . 

szt. 36

49
D-01.01.01.
D.07.05.01.

Montaż drogowych barier ochronnych stalowych typu SP06/2 na
odcinku przy przepuście w km. 0 + 719,8. Bariery wyposażone w
elementy odblaskowe ( białe i czerwone ) w ilości 1 sztuka na
deskę. Końcówki barier zakończone tzw. "fajką" i zagłębione w
poboczu.

m 104

50
D-01.01.01.
D.02.01.01.

D.06.03.01a.

Wykonanie pobocza wraz z profilowaniem do projektowanego
spadku 6 % na szerokości 1,25 m wzdłuż projektowanej krawędzi
jezdni na całym odcinku z obu stron. Pobocze z kruszywa
naturalnego o grubości warstwy po zagęszczeniu 15,0 cm

m2 3250
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51

D-01.01.01.
D-02.00.01.
D-06.01.01.
D-09.01.01.

Plantowanie, obrobienie na czysto skarp i dna wykopów (
uzupełnienie zaniżeń terenu oraz ścinka zawyżeń terenu ) i
przygotowanie terenu wraz z nawiezieniem humusu warstwą o
grubości minimum 5,0 cm oraz wysianiem nasiona traw. Założenie
trawnika parkowego siewem na gruntach kat. III z nawożeniem. 

m2 7528

52
D-01.01.01.
D-01.02.04.

Rozebranie istniejącej nawierzchni jezdni. Nawierzchnia jezdni z
mas mineralno - bitmicznych gr. do 8,0 cm na podbudowie z
kruszywa stabilizowanego mechanicznie o gr. do 15,0 cm.Przy
wykonywaniu rozbiórki ująć załadunek, rozładunek i transport
gruzu oraz powstałych odpadów do miejsca które Wykonawca sam
sobie zapewni. Uprzątnięcie terenu robót. Rozbiórka konstrukcji
jezdni nad przepustem nr 1. 

m2 36

53
D-01.01.01.
D-01.02.04.

Odkopanie i rozebranie istniejącego przewodu przepustu z rury
betonowej o średnicy 80 cm i ławy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie o gr. do 25,0 cm. Przy wykonywaniu rozbiórki ująć
załadunek, rozładunek i transport urobku, gruzu oraz powstałych
odpadów do miejsca które Wykonawca sam sobie zapewni.
Uprzątnięcie terenu robót. 

m 9,1

54
D-01.01.01.
D-01.02.04.

Odkopanie i rozebranie istniejących ścianek czołowych przepustu
Ścianki czołowe żelbetowe dla rury o średnicy 80 cm. Przy
wykonywaniu rozbiórki ująć załadunek, rozładunek i transport
urobku, gruzu oraz powstałych odpadów do miejsca które
Wykonawca sam sobie zapewni. Uprzątnięcie terenu robót. 

szt. 2

55
D0-01.01.01.
D-06.02.01a.

Odwodnienie wykopów. Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane
w grunt bezpośrednio bez obsypki do głębokości 6,0 m

szt. 15

56
D-01.02.01a.
D-02.00.01.

Montaż i demontaż rurociągu tymczasowego z rury PEHD ø 400
mm na czas trwania budowy celem zapewnienia przepływu cieku
wodnego. Przy wykonaniu robót ująć roboty ziemne, załadunek ,
rozładunek i transpor urobku do miejsca które Wykonawca sam
sobie zapewni. 

m 25

57
D-01.01.01.

D-06.02.01a.
Ułożenie na dnie wykopu geotkaniny z wywinięciem na boki.
Geotkanina o wytrzymałości na rozciąganie minimum 110 kN/m. m2 130

58
D-01.01.01.
D-04.04.00.
D-04.04.02.

Wykonanie ławy z kruszywa frakcji 0 - 31,5 mm stabilizowanego
mechanicznie o grubości warstwy po zagęszczeniu 40,0cm. Ława
na szerokości 1,77 m i długości przewodu przepustu.

m2 31

59
D-01.01.01.

D-06.02.02a.
Wykonanie ścianek oporowych pod wlot i wylot przewodu
przepustu. Ścianki z betonu zbrojonego.

szt. 2

60
D-01.01.01.
D-02.00.01.

D-06.02.01a.

Posadowienie przewodu przepustu z rury tworzywowej karbowanej
PEHD o wytrzymałości obwodowej minimum 8 kPa. Przewód
przepustu z rury o średnicy nominalnej 800 mm. Końcówki rury od
ponuru i poszuru zakończone ścięciem. Ścięte krawędzie winny
być szczelnie zaspawane. Dopuszcza się łączenia przewodu
przepustu maksymalnie z 2 odcinków. Sposób łączenia zgodnie z
rozwiązaniami danego producenta rury. 

m 14,5

61
D-01.01.01.
D-02.00.01.
D-02.03.01.

Formowanie i zagęszczanie nasypów o wysokości do 2,5 m z
materiału dostarczonego z poza terenu budowy. Przygotowanie
podłoża pod nasypy poprzez zrowkowanie, profilowanie skarp
nasypu, wykonanie i utrzymanie odwodnienia nasypów. Przy
wykonywaniu robót ująć konieczność odwiezienia do miejsca które
Wykonawca sam sobie zapewni urobku oraz odpadów powstałych
przy przygotowywaniu podłoża pod nasyp. Obsypka oraz zasypka
przewodu przepustu.

m3 69

62

D-01.01.01.
D-04.01.01.

D-04.06.01b.
D-06.01.01.

Umocnienie skarp, dna i głowicy od strony wlotu oraz wylotu
przepustu. Umocnienie kamieniem polnym na podsypce
cementowo - piaskowej 1 : 4 gr. 5,0 cm na podbudowie betonowej
z betonu B -10 ( C 8/10 ) . Podbudowa betonowa grubości 10,0
cm. 

m2 21
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63

D-01.01.01.
D-02.00.01.
D-04.01.01.
D-04.02.01.
D-08.03.01.

Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 8 * 30 * 75 cm na
podsypce cem.piaskowej 1 : 4 o wymiarach 18 * 10 cm na
warstwie odsączającej z materiału filtracyjnego o współczynniki
k>= 8m/dobę o grubości po zagęszczeniu 10,0 cm. Obramowanie
umocnienia głowic przepustu.

m 35

64
D-01.01.01.
D-02.00.01.

Oczyszczenie dna i skarp rowu na odcinkach po 20,0 m po obu
stronach bezpośrednio dochodzących do przepustu. Przyjęta do
usunięcia z dna rowu warstwa namułu o grubości średnio 40 cm.
Profilowanie skarp rowu na odcinkach na których oczyszczono dno
rowu. Przy wykonywaniu rozbiórki ująć załadunek, rozładunek i
transport urobku oraz powstałych odpadów do miejsca które
Wykonawca sam sobie zapewni. Uprzątnięcie terenu robót. 

m 40

65

D-01.01.01.
D-02.00.01.
D-02.01.01.
D-02.03.01.

Wykonanie wykopu i odkrycie istniejącej sieci energetycznej SN 15
kV wraz z założeniem rur osłonowych dwudzielnych z tworzyw
sztucznych fi 225 mm. Ułożenie rur na podsypce piaskowej na
głębokości 1,0 m poniżej poziomu projektowanego dna rowu lub
terenu. Podsypka piaskowa o grubości warstwy 10,0 cm.
Zasypanie wykopu. Przy wykonaniu robót ująć załadunek,
rozładunek i transport urobku do miejsca które Wykonawca sam
sobie zapewni. 

m 150
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