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Budowa drogi gminnej ul. Spacerowa w Nowej 

Dębie.
1 D-04.00.00 Roboty przygotowawcze
1.1 D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach 

ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym wraz 

z inwentaryzacją powykonawczą i przyjętą do 

zasobów PODiG w Tarnobrzegu

km 0,092

1.2 D-01-02-01 Ścinanie drzew piłą mechaniczną, Fi·36-45·cm 

wraz z karczowaniem pni i utylizacją

szt 3

2 Roboty rozbiórkowe
2.1 D-01.02.04 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego 

mechanicznie, grubość podbudowy do 20·cm 

wraz z wbudowaniem w dolną warstę 

poszerzenia

m2 80

2.2 D-01.02.04 Mechaniczne cięcie szczelin, w nawierzchni z mas 

mineralno-bitumicznych, głębokość cięcia 8 cm

m 15

2.3 D-01.02.04 Rozebranie mas mineralno-bitumicznych, 

wartswa ścieralna rozbiórka mechaniczna, 

grubość do 12·cm z odwozem i utylizacją na 

koszt Wykonawcy

m2 60

2.4 D-01.02.04 Rozebranie obrzeży trawnikowych, obrzeża 

8x30·cm na ławie betonowej wraz z utylizacją

m 24

2.5 D-01.02.04 Rozebranie krawężników, betonowych 15x30·cm 

na ławie betonowej wraz z utylizacja

m 26

2.6 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni, z kostki na podsypce 

cementowo-piaskowej, i ponowne ułożenie wraz 

z podbudową.

m2 70

3 Roboty ziemne
3.1 D-02-01-01 Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5·m o ścianach 

pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w 

gruntach suchych, głębokości do 1,5·m, kategoria 

gruntu I-IV wraz z zasypaniem

m3 29,5

4 Jezdnia zjazdy i opaska bezpieczeństwa
4.1 D-10-09-01 Montaż rurociągów z rur polietylenowych rura 

przewodowa, Fi·160·mm zaślepiona po obu 

stronach.

m 16

4.2 D-10-09-01 Zabezpieczenie istniejących kabli 

energetycznych, rury ochronne dwudzielne PVC, 

do Fi·110·mm - A110 PS

m 8

4.3 D-10-09-01 Zabezpieczenie kabli energetycznych, rury 

ochronne PVC, do Fi·110·mm A110 SRS

m 12

4.4 Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, 

kabel do 1,0·kg/m, przykrycie folią kabel YAKXS 

4x35mm2

m 35



4.5 Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub 

chodników, głębokość koryta 30·cm, kategoria 

gruntu II-IV

m2 230

4.6 D-04.01.01 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy 

konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane 

mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec 

statyczny

m2 661,7

4.7 D 04.04.02 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, 

po zagęszczeniu 15·cm frakcja 0-31,5 mm

m2 92

4.8 D 04.04.02 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, 

po zagęszczeniu 20·cm frakcja 0/31,5 na 

poszerzeniu

m2 230

4.9 D 04.04.02 Podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych 

mechanicznie ,frakcji 31,5/63 mm  warstwa po 

zagęszczeniu 10·cm

m2 540,5

4.10 D 04.04.02 Podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych 

mechanicznie ,frakcji 0/31,5 mm  warstwa po 

zagęszczeniu 8·cm

m2 482,77

4.11 D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, 

grubość 6·cm, podsypka cementowo-piaskowa z 

wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara

m2 24

4.12 D-05.03.05b Nawierzchnie z mieszanek mineralno-

bitumicznych (warstwa wiążąca) AC 16W 50/70, 

mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 

3·cm

m2 574

4.13 D-05.03.05a Nawierzchnie z mieszanek mineralno-

bitumicznych (warstwa ścieralna) AC 11S 50/70, 

mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 

3·cm

m2 563

4.14 D-08.01.01 Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe 

wystające 15x30·cm, ława betonowa klasy C-

12/15, podsypka cementowo-piaskowa

m 46

4.15 D-08.01.01 Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe 

wystające 15x30·cm, ława betonowa, podsypka 

cementowo-piaskowa, krawężniki łukowe R=8m

m 32

4.16 D-08.03.01 Obrzeża betonowe, 30x8·cm, ława betonowa 

klasy C8/10,  podsypka cementowo-piaskowa

m 30

4.17 D 04.04.02 Pobocza z kruszywa łamanego, warstwa po 

zagęszczeniu 10·cm frakcja 0/31,5mm

m2 84

5 Odwodnienie
5.1 D-02.01.01 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład 

koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, 

głębokość do 3·m, kategoria gruntu I-II

m3 191,78



5.2 D-03.02.01 Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, 

PEHD), Fi·200·mm Sn-8 wraz z zasypaniem ziemią 

z wykopu

m 2

5.3 D-03.02.01 Studnie chłonna z kręgów betonowych w 

gotowym wykopie, Fi·1200·mm, głębokość do 

3·m z pierścieniem odciążającym

szt 1

5.4 D-03.02.01 Studzienki ściekowe uliczne Fi·500·mm, z 

osadnikiem bez syfonu z pierscieniem 

odciążającym

szt 1

6 Roboty wykończeniowe
6.1 D-06.01.01 Plantowanie i obsianie skarp, obsianie w ziemi 

urodzajnej gr. 5cm wrazz pielęgnacją do 

zazielenienia.

m2 42,5

7 Elementy bezpieczeństwa
7.1 D-07-02-01 Oznakowanie poziome jezdni farbą 

chlorokauczukową, linie segregacyjne i 

krawędziowe ciągłe, malowanie ręczne

m2 21,5

8 Roboty towarzyszące
8.1 D 00 00 00 Nadzór administratora sieci eN kpl 1


