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TABELA   ELEMENTÓW   ROZLICZENIOWYCH
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Ogólnej Specyfikacji
Technicznej
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nazwa     ilo

Cena
 jednostk.

Warto

x D-02.00.00 x ROBOTY ZIEMNE  - Kod CPV 45100000-8 x x x
1 D-02.01.01 BRZ KNNR1

0307-0200
Wykopy liniowe wykonywane r czne w gruncie kat.
III, o cianach pionowych szer. 1,0 m g boko ci
rednio do 1,5 m dla kana u d . 66 m fi 200 mm oraz

6 m kana u fi 160 mm + 2 szt. studzienek kanaliz. i 2
szt. studzienek wpustowych (przyj to 50% wykopów
wykonywanych r cznie i 50% mechanicznie):
(66+6)*1,0*1,5+2*[2,45*2,45*1,5+1,4*1,4*1] =
(108+22)*50% = 130*0,5= 65 m3

m3 65,00
2 D-02.01.01 BRZ KNNR1

0212-0201
Wykopy jamiste wykonywane koparkami o poj. ki
0,25 m3 w gruncie kat. III - dla kana u jw. (przyj to
jw. wykonanie 50 % wykopów mechanicznie tj.
130*0,5=65 m3) m3 65,00

3 D-02.01.01 BRZ KNNR1
0313-0400

urowe umocnienie cian wykopów jw. palami
szalunkowymi (wypraskami), wraz z rozbiórk cian
wykopów szer. do 1 m, w gruncie kat. III:
dla kana ów:     66+6)*2*1,5 = 216 m2
dla studzienek: 2*(4*2,45*2)=   40 m2
razem:                                          256 m2 m2 256,00

4 D-02.01.01 BRZ KNNR1
0313-0800

Dodatek za dalszy 1 m szeroko ci wykopu przy
deskowaniu a urowym - cian wykopów dla
studzienek:  40 m2 m2 40,00

5 D-02.01.01 BRZ KNNR1
0318-0100

Zasypywanie wykopów o cianach pionowych
(kanalizacja deszczowa red. 200 mm i 160 mm,
oraz studzienki)  z zag szczeniem mechanicznym
grunt kat. III: 130 m3 -[(11+27)(pod e i obsypka)
+66*3,14*0,1*0,1+6*3,14*0,08*0,08
+2*3,14*0,6*0,6*1,5+2*3,14*0,225*0,225*1,0] = 130-
(38+3+1)= 88 m3 m3 88,00

6 D-02.01.01 BRZ KNNR1
0205-0400

Wykopy wykonywane koparkami w ziemi
zmagazynowanej w ha dach, z transportem
samochodami samowy adowczymi na odl. 1 km,
grunt kat. III - odwiezienie nadmiaru gruntu z
wykopów dla kana ów i studzienek: 130-88 = 42 m3

m3 42,00
7 D-02.01.01 BRZ KNNR1

0208-0200
jw. - dop ata za dalsze 4 km przewozu gruntu jw. po
drogach utwardzonych

m3 42,00
Razem roboty ziemne:

x D-03.00.00 x x
8 D-03.02.01 BRI KNNR4

1411-0100
Wykonanie pod a pod kana y i obiekty z
materia ów sypkich, grubo  warstwy 10 cm - dla
kana u rednicy 200mm i 160mm, oraz 20 cm dla
studzienek: (66+6)*1*0,1+2*2,45*2,45*0,2+2*
1,4*1,4*0,2 = 11 m3 m3 11,00

9 D-03.02.01 BRI KNNR4
1411-0300

Wykonanie obsypki na u onych kana ach  z
materia ów sypkich, grubo  warstwy nad rur
kana u 20 cm:  66*1,0*0,4+6*1,0*0,36 -
(66*3,14*0,10*0,10+6*3,14*0,08*0,0,08) = 29-2 =27
m3 m3 27,00

10 D-03.02.01 BRI KNNR4
1308-0300

Monta  kana ów z rur PVC o rednicy 200 mm
czonych na wcisk z uszczelk  - kana  d . 61+5 = 66

m m 66,00
11 D-03.02.01 BRI KNNR4

1308-0200
Monta  kana ów z rur PVC o rednicy 160 mm

czonych na wcisk z uszczelk   d . 6 m m 6,00
12 D-03.02.01 BRI KNNR4

1413-0300
1413-0400

Monta  studni rewizyjnych w gotowych wykopach z
kr gów betonowych o rednicy 1200 mm jw.  g b.
1,4 m z w azem eliwnym typu ci kiego, dno
prefabrykowane szt. 2,00

13 D-03.02.01 BRI KNNR4
1424-0100

Monta  studzienek ciekowych ulicznych z kr gów
betonowych o rednicy 500 mm z osadnikiem i
syfonem szt. 2,00

ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO - Kod CPV 45230000-8
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14 D-03.02.01 BRI KNNR4
2017-03
ANAL.

Wykonanie przej  przez cian  betonow
istniej cej studni kanalizacyjnej grub.  15 cm -
wstawka studzienna - dla w czenia proj. kana u o
rednicy 200 mm

przej
cie 1,00

15 D-03.02.01 BRI KNNR4
1610-0200

Próba wodna szczelno ci sieci kanalizacyjnej z rur
PE o red. 200 mm próba 2,00

16 D-03.02.01 BRI KNNR4
1610-0400

Próba wodna szczelno ci przykanalików z rur PE o
red. 160 mm próba 2,00

17 D-03.02.01 Kalk.
indywid.

Obs uga geodezyjna
kpl. 1,00

Razem odwodnienie:

OGÓ EM  WARTO  KOSZTORYSU (NETTO):
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x D-01.00.00 x ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - Kod CPV 45100000-8 x x
1 D-01.01.01 BCD 011 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych

w terenie równinnym km 0,122
2 D-01.03.04 KNNR5

0705-0100
analogia

enie rur os onowych typu "AROT" dla kabli
telekom. w gotowym wykopie (wykopy oraz
zasypanie w dziale Rob. ziemne) m 30,000
Razem roboty przygotowawcze:

x D-02.00.00 x ROBOTY ZIEMNE  - Kod CPV 45100000-8 x x x
3 D-02.01.01 BRZ KNNR1

0201-0600
0208-0200

Wykopy wykonywane mechanicznie koparkami  w
gruncie kat. III  z odwiezieniem gruntu samochodami
samowy adowczymi na odl. 5 km na odk ad
(korytowanie pod nawierzchnie ogó em 280 m3:
przyj to 50% robót wyk. mechanicznie i 50% robót
ziemnych wyk. r cznie j.n.)  280m3 *50%

m3 140,00
4 D-02.01.01 BRZ KNNR1

0301-0200
0208-0200

Wykopy wykonywane r cznie w gruncie kat. III, z
za adunkiem na samochody samowy adowcze,  i
odwiezienie gruntu na odk ad na odl. 5 km
280*0,50= 140 m3 m3 140,00

x x x Roboty ziemne dla u enia przepustów z rur
dwudzielnych typu "AROT"  dla kabli telekom.

x x x x

5 D-02.01.01 wg BCRZI
KNNR1
0307-0200

Wykopy liniowe r czne o cianach pionowych,
szeroko ci 1,5 m w gruncie kat. III, przyj to g b.
rednio do 1 m:   30m*1,5m*1,0m = 45 m3 m3 45,00

6 D-02.01.01 wg BCRZI
KNNR1
0318-0100

Zasypanie wykopów jw. o cianach pionowych z
zag szczeniem r cznym

m3 45,00
Razem roboty ziemne:

x D-03.00.00 x ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO - Kod CPV 45230000-8 x
x x x Uwaga: projektowane roboty kanalizacyjne uj to w

oddzielnym opracowaniu i kosztorysie x x x x
7 D-03.02.01 BCD 111 Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych,

nadbudowa wykonana betonem szt. 6,00
Razem odwodnienie:

x D-04.00.00 x PODBUDOWY - Kod CPV 45233000-9 x x x x
8 D-04.01.01 BCD 041 Profilowanie i zag szczenie pod a pod warstwy

konstrukcyjne nawierzchni wykonywane
mechanicznie w gruncie kat. III: pow. ulicy:  690m2
+ 25 m2 (zjazd) = 715 m2 m2 715,00

9 D-04.01.01 BCD 031 Profilowanie i zag szczenie pod a pod zjazdy
gospodarcze i chodniki wykonane r cznie w gruncie
kat. III      chodniki: 180m2  +  zjazdy gospod. 24 m2

m2 204,00
10 D-04.02.01 BCD 042 Wykonanie warstwy z piasku grubo ci 10 cm pod

nawierzchni  zjazdów  gospodarczych m2 24,00
11 D-04.04.02 BCD 023 Wykonanie warstwy podbudowy  grubo ci 15 cm z

kruszywa amanego stabilizowanego mechanicznie
pod nawierzchni  zjazdów jw. m2 24,00

12 D-04.05.01 BCD 071 Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego
cementem, gruntocement przygotowywany w
betoniarce w miejscu wbudowania o Rm=2,5 MPa,
grubo  warstwy po zag szczeniu 15 cm,
piel gnacja podbudowy przez posypanie piaskiem i
polewanie wod  - pow. jn. m2 715,00

13 D-04.04.02 BCD 024 Wykonanie warstwy podbudowy  grubo ci 22 cm z
kruszywa amanego stabilizowanego mechanicznie
pod nawierzchni  ulicy i zjazdu w km 0+087,5
pow. ulicy:  690m2  + 25 m2 (zjazd)

m2 715,00
14 D-04.03.01 BCD 014 Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych

nieulepszonych tj. podbudowy z  gruntocementu i
kruszywa amanego    715*2+24 = 1454 m2

m2 1 454,00
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Razem podbudowa:
x D-05.00.00 x NAWIERZCHNIE - Kod CPV 45233000-9 x x x x
15 D-05.03.11 BRZ KNNR6

0106-0600
0106-0700

Mechaniczne ci cie kraw dzi nawierzchni z mas
mineralno-bitumicznych - istniej cej nawierzchni
drogi powiatowej dla po czenia z projektowan
drog  gminn  - ulic  Ogrodow , przyj to g boko
ci cia 15 cm m 18,00

16 D-05.03.23 BCD 041 Wykonanie nawierzchni projektowanej drogi gminnej
- ulicy Ogrodowej z betonowej kostki brukowej grub.
8 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej,
spoiny wype nione piaskiem;  690+25 = 715 m2

m2 715,00
17 D-05.03.23 BCD 042 Wykonanie nawierzchni na chodnikach i zjazdach z

betonowej kostki brukowej grub. 8 cm - czerwonej,
na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny
wype nione piaskiem:  180+24 = 204 m2 m2 204,00
Razem nawierzchnie:

x D-06.00.00 x ROBOTY WYKO CZENIOWE - Kod CPV 45100000-8 x x
18 D-06.01.01 BCD 001

BCD 013
Plantowanie powierzchni poboczy i trawników, grunt
kat. III  z humusowaniem i obsianiem traw , z
dowozem ziemi urodzajnej z odl. 15 km, grub.
humusu 5 cm m2 675,00
Razem roboty wyko czeniowe:

x D-07.00.00 OZNAKOWANIE DRÓG I URZ DZENIA BEZP. RUCHU - Kod CPV 45233280-5 x
19 D-07.07.01 kalk. W . Monta  opraw o wietleniowych kompletnych wraz z

wysi gnikiem, na istniej cych s upach
energetycznych szt. 2,000

20 D-07.02.01 BCD 021 Ustawienie s upków z rur stalowych o red. 70 mm
wraz z wykonaniem i zasypaniem do ów z ubiciem
warstwami szt. 3,00

21 D-07.02.01 BCD 033 Przymocowanie do gotowych s upków tarcz znaków
ostrzegawczych typ "A" z foli  odblaskow  II
generacji szt. 1,00

22 D-07.02.01 BCD 083 Przymocowanie do gotowych s upków tarcz znaków
informacyjnych typ "D" z foli  odblaskow  II
generacji szt. 2,00
Razem urz dzenia BRD:

x D-08.00.00 x ELEMENTY ULIC - Kod CPV 45233100-0 x x x x
23 D-08.01.01 BCD 012

analogia
Ustawienie kraw ników betonowych najazdowych o
wym. 15x22 cm, na podsypce cementowo-piaskowej
i awie betonowej z oporem

m 170,00
24 D-08.01.01 BCD 012 Ustawienie kraw ników betonowych o wym. 15x30

cm - stoj cych, na podsypce cementowo-piaskowej i
awie z oporem z betonu B-15 m 100,00

25 D-08.03.01 BCD 021 Ustawienie obrze y betonowych o wymiarach 8x30
cm na podsypce cementowo-piaskowej spoiny
wype nione zapraw  cementow m 100,00
Razem elementy ulic:

OGÓ EM WARTO  KOSZTORYSU (NETTO):


