
załącznik nr 1

Budowa :

Adres:

Inwestor :  Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie  ul. Bydgoska 13/15, 73-110 Stargard

Wykonawca

Lp.

Specyfikacja 

techniczna 

wykonania i 

odioru robóty

Opis robót
Jednostka 

miary
Obmiar

Cena jednostkowa 

brutto

z dokł. do 0,01 zł

Wartość brutto

z dokł. do 0,01 zł

1 2 3 4 5 6 7

1
D.01.01.01.

Roboty pomiarowe przy budowie chodnika w terenie równinnym wraz z 

wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej                                   

0.234

km       0,234    

………………….. …………………..

2 D.01.02.04.

Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm z wywozem materiału na miejsce 

wybrane przez wykonawcę                          (8.0+50.7+4.9+9.7+(140.3-

69.1)+10.2+(222.7-150.5)+3.6+2.9)

m 233,4

………………….. …………………..

3 D.01.02.04.

Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych z wywozem 

materiału na miejsce wybrane przez wykonawcę 

2.05*56.0+7.6*3.6+1.5*2.1+1.1*2.0+0.8*2.2+(134.7-66.0)*1.95+7.6*1.9+

(164.5-142.3)*2.9+(184.3-164.5)*1.65+(223.4-184.3)*1.4

m2 449,5

………………….. …………………..

4 D.01.02.04.
Rozebranie nawierzchni i podbudowy z betonu z wywozem materiału na miejsce 

wybrane przez wykonawcę            7.6*3.6+1.5*2.1+1.1*2.0+2.0*5.2+1.6*8.3
m2 56,4

………………….. …………………..

5 D.01.02.04.
Rozbieranie nawierzchni z płyt żelbetowych drogowych z wywozem materiału

na miejsce wybrane przez wykonawcę                                                  3.0*2.0
m2           6,0    

………………….. …………………..
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6 D.08.01.01

Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na ławie betonowej

zwykłej 

(8.3+4.3+4.6+1.0+5.2+4.2+1.5+3.0+1.9+2.3+3.8+14.7+5.0+5.1+10.2+6.2+

1.1+1.3+10.6+6.6+0.4)

m       101,3    

………………….. …………………..

7 D.08.01.01

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na ławie betonowej z 

oporem                                                                                 (13.0+25.4+4.5+(140.5-

69.5)+(222.7-150.4))
m 186,2

………………….. …………………..

8 D.08.03.01

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem 

spoin piaskiem                                  4.9+14.3+28.5+2.3+2.2+2.0+5.1+(142.3-

68.7)+(224.2-148.5)

m 208,6

………………….. …………………..

9 D.04.01.01

Wykonanie koryta pod zjazdy zwykłe z wywozem gruntu na miejsce wybrane 

przez wykonawcę                                                                          

1.85*6.3+0.15*12.6

m2 13,5

………………….. …………………..

10 D.04.02.01
Wykonanie warstwy odsączającej grub. 20 cm pod zjazdy zwykłe                    

1.85*6.3
m2 11,7

………………….. …………………..

11 D.04.06.01
Podbudowa betonowa bez dylatacji grubości 12 cm pod kostkę betonową 

zjazdów zwykłych wraz z pielęgnacją                                                  1.85*6.3
m2 11,7

………………….. …………………..

12 D.05.03.23

Nawierzchnie zjazdów zwykłych z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na 

podsypce cementowo-piaskowej z regulacją pionową wszelkich urządzeń 

(studnie, zawory)                                                                               1.85*6.3

m2 11,7

………………….. …………………..

13 D.04.01.01

Wykonanie koryta pod konstrukcję zjazdów wzmocnionych i skrzyżowań z 

wywozem gruntu na miejsce wybrane przez wykonawcę 

25.3+40.3+1.85*8.2+1.2*6.2+1.85*8.6+0.9*7.0+0.15*88.7

m2 123,7

………………….. …………………..

14 D.04.02.01

Wykonanie warstwy odsączającej grub. 20 cm pod zjazdy wzmocnione i 

skrzyżowania                                     

25.3+40.3+1.85*8.2+1.2*6.2+1.85*8.6+0.9*7.0

m2 110,4

………………….. …………………..

15 D.04.06.01

Podbudowa betonowa bez dylatacji grub. 20 cm pod kostkę betonową zjazdów

wzmocnionych i skrzyżowań wraz z pielęgnacją 

25.3+40.3+1.85*8.2+1.2*6.2+1.85*8.6+0.9*7.0

m2 110,4

………………….. …………………..
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16 D.05.03.23

Nawierzchnie zjazdów wzmocnionych i skrzyżowań z kostki brukowej betonowej 

grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z regulacją pionową wszelkich 

urządzeń (studnie, zawory) 25.3+40.3+1.85*8.2+1.2*6.2+1.85*8.6+0.9*7.0

m2 110,4

………………….. …………………..

17 D.04.01.01

Wykonanie koryta pod konstrukcję chodników z wywozem gruntu w miejsce

wybrane przez wykonawcę                       

1.85*(1.9+2.2+13.6+26.9+3.3+7.5+(141.3-69.5)+(223.7-149.5))+208.6*0.1

m2 393,5

………………….. …………………..

18 D.04.02.01
Podsypka piaskowa grub. 15 cm pod kostkę betonową chodnika 

1.85*(1.9+2.2+13.6+26.9+3.3+7.5+(141.3-69.5)+(223.7-149.5))
m2 372,6

………………….. …………………..

19 D.05.03.23

Nawierzchnie chodnika z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce 

cementowo-piaskowej wraz z regulacją pionową wszelkich urządzeń (studnie, 

zawory)                                 1.85*(1.9+2.2+13.6+26.9+3.3+7.5+(141.3-

69.5)+(223.7-149.5))

m2 372,6

………………….. …………………..

20 D.09.01.01
Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego z obsianiem trawą 

1.0*(2.5+14+29+7+73.5+(164.5-148.5)+40)+0.7*(184.3-164.5)
m2 195,9

………………….. …………………..

Razem brutto 

…………………..

…………………………………………………………………………. Zł

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… zł

/ podpis Wykonawcy /

Razem wartość brutto :

Słownie wartość brutto :

………………… dnia ………….. …………………………………………….
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