
Przebudowa drogi gminnej ulicy Gajowej w sołectwie Leboszowice

Lp. Rodzaj robót Podstawa jm Ilość
1.

1.1. Organizacja placu budowy                                                                    
(m.in.organizacja zaplecza i zabezpieczenie placu budowy, inwentaryzacja 
stanu istniejącego, zabezpieczenie punktów granicznych, wprowadzenie 
czasowej organizacji ruchu)                                                                             
<1kpl> STWiORB kpl 1,000

1.2. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych                                 
<0,598+0,098=0,696km> D-01.01.01 km 0,696

1.3. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza                                         
<1kpl> D-01.01.01 kpl 1,000

2.

2.1. Usuniecie drzew i krzewów wraz z odwozem i utylizacją                      
krzew rozłożysty 0-15 <1+1=2> D-01.02.01 szt 2,000

2.2. Pielęgnacja drzew wraz z odwozem i utylizacją gałęzi                          
drzewa iglaste Gajowa odnoga <1+1+1=3>                                                                    D-01.02.01 szt 3,000

2.3. Zdjęcie warstwy humusu i darniny gr. 15cm wraz z odwozem i 
utylizacją                                                                                                
pobocze Gajowa strona lewa <565,00*1,05=593,25>                                                     
pobocze Gajowa strona prawa <571,00*0,95=542,45>                                                  
pobocze Gajowa odnoga strona lewa <90,15*1,25=112,50>                                          
pobocze Gajowa odnoga strona prawa <89,02*0,96=85,46>                                        
pobocze zjazdów <0,50*182,13=109,28>                                                                       
rów strona lewa <24,00*2,17=52,08>                                                                              
rów strona prawa <173,00*1,92=332,16>                        D-01.02.02 m2 1 827,180

2.4. Cięcie nawierzchni piłą mechaniczną gr. 6cm                                       
Gajowa strona lewa i prawa <2*513,75=1027,50>                                                          
włączenie ul. Gajowej do ulicy Wiejskiej <26,75>                                                           
przekop przykanalika kanalizacji deszczowej <2*7,16=14,32> D-01.02.04 m 1 068,570

2.5. Rozebranie umocnienia powierzchni skarp -płyty ażurowe 60x40x8 
na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr.3cm                                    
Gajowa strona lewa <(1,89+6,3)*0,60=4,91>                                                                  D-01.02.04 m2 4,910

2.6. Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej na podsypce cementowo -
piaskowej wraz z odwozem i utylizacją                                                 
chodnik przy ul. Wiejskiej -kostka betonowa do ponownej zabudowy                             
<7,78*1,80=14,00>                                                                                                          
zjazdy <28,05+23,40+23,15+26,60=101,20> kostka do utylizacji D-01.02.04 m2 115,200

2.7. Rozebranie obrzeża betonowego 8x30                                                 
chodnik przy ul. Wiejskiej -obrzeże betonowe do ponownej zabudowy  <7,78> D-01.02.04 m 7,780

2.8. Frezowanie nawierzchni asfaltowej -frezowanie korekcyjne o 
grubości średnio 3cm wraz z odwozem i utylizacją                               
Gajowa  <145,00*4,00+228,12*3,00+105,04*2,00=1474,44>                                         D-01.02.04 m2 1 474,440

2.9. Frezowanie nawierzchni asfaltowej o grubości średnio 4cm wraz z 
odwozem i utylizacją                                                                              
włączenie ul. Gajowej do ul. Wiejskiej  <(25,95+7,32)*7,15/2=118,94> D-01.02.04 m2 118,940

2.10. Mechaniczne rozebranie nawierzchni asfaltowej grubości średnio 
4cm wraz z odwozem i utylizacją -poszerzenia                                     
Gajowa strona lewa i prawa <514,05*0,25+513,00*0,25=256,76>                                 
przekop przykanalika kanalizacji deszczowej <0,80*7,16=5,73> D-01.02.04 m2 262,490

2.11. Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o miąższości 
średnio 15cm wraz z odwozem i utylizacją                                            
Gajowa strona lewa i prawa <564,00*0,30+564,00*0,30=338,40>                                 
przekop przykanalika kanalizacji deszczowej <0,80*7,16=5,73> D-01.02.04 m2 344,130

3.

3.1. Wykonanie wykopów wraz z odwozem i utylizacją (85% gruntu do 
zabudowy w skarpę rowu)                                                                     
wykop rowu                                                                                                                      
rów strona lewa <24,00*2,17*0,55=28,64>                                                                     
rów strona prawa <173,00*1,92*0,37=122,90>                                                              D-02.01.01 m3 151,540

3.2. Wykonanie wykopów wraz z umocnieniem ścian wykopu 
wypraskami stalowymi. Odwóz i utylizacja gruntu po stronie 
wykonawcy                                                                                            
kanalizacji deszczowej                                                                                                    
odcinek Distn - D1 <8,00*1,55*1,20=14,88>                                                                   
odcinek D1 - wp1 i wp2 <(2,94+7,96)*1,35*0,80=11,77>                                                D-02.01.01 m3 26,650

3.3. Wykonanie nasypów z gruntu wraz z zagęszczeniem                          
grunt z odzysku wg pozycji 3.1. <15%*178,19=26,73> D-02.03.01 m3 26,730

PRZEDMIAR ROBÓT

CPV 45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ -ROBOTY NIEKWALIFIKOWANE

CPV 45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ -ROBOTY ROZBIÓRKOWE  

CPV 45111200-0 ROBOTY ZIEMNE



4.

4.1. Wykonanie podsypki piaskowej gr.15cm pod kanał i studnie                
odcinek Distn - D1 <8,00*1,20*0,15=1,44>                                                                     
odcinek D1 - wp1 i wp2 <(2,94+7,96)*0,80*0,15=1,31>     D-03.02.01 m3 2,750

4.2. Wykonanie obsypki piaskowej gr.30cm kanału i studni                         
odcinek Distn - D1 <8,00*1,20*0,40=3,84>                                                                     
odcinek D1 - wp1 i wp2 <(2,94+7,96)*0,80*0,40=3,49>    D-03.02.01 m3 7,330

4.3. Zasypanie wykopu piaskiem D-03.02.01 m3 13,570
4.4. Montaż rury PVC DN250 lite SN-8                                                        

odcinek Distn - D1 <8,00>    D-03.02.01 m 8,000
4.5. Montaż rury PVC DN200 lite SN-8                                                        

odcinek D1 - wp1 i wp2 <7,16+2,34=9,50>    D-03.02.01 m 9,500
4.6. Wykonanie włączenia kolektora DN250 do studni Distn                       

<1,00>  D-03.02.01 otw 1,000
4.7. Montaż betonowej studni rewizyjnej D1000 w gotowym wykopie         

<1,00>  D-03.02.01 kpl 1,000
4.8. Montaż betonowej studni ściekowej D500 w gotowym wykopie            

<2,00>  D-03.02.01 kpl 2,000
4.9. Regulacja pionowa włazów studni rewizyjnych                                     

studnia Distn <1,00>  D-03.02.01a szt 1,000
4.10. Regulacja pionowa wpustów studni ściekowych                                   

wpust uliczny km0,238 <1,00>  D-03.02.01a szt 1,000

5.

5.1. Wykonanie koryta drogi głębokości 28cm wraz z odwozem i 
utylizacją -poszerzenie drogi ulicy Gajowej                                           
poszerzenie Gajowa strona lewa i prawa <564,00*0,30+564*0,30=338,40> D-04.01.01 m2 338,400

5.2. Wykonanie koryta drogi głębokości 25cm wraz z odwozem i 
utylizacją -odnoga ulicy Gajowej                                                           
<98,00*2,20=215,60> D-04.01.01 m2 215,600

5.3. Wykonanie koryta zjazdów do posesji głębokości 36cm wraz z 
odwozem i utylizacją                                                                              
<433,50+76,44=509,94> D-04.01.01 m2 509,940

5.4. Wykonanie koryta  o głębokości 31cm wraz z odwozem i utylizacją -
próg spowalniający                                                                                
<5,10*2,90=14.79> D-04.01.01 m2 14,790

5.5. Profilowanie i zagęszczenie podłoża koryta                                          
<338,40+215,60+509,94+14,79=1078,73>                    D-04.01.01 m2 1 078,730

5.6. Oczyszczenie i skropienie podbudowy z kruszywa                               
<338,40+51,00*2,00=440,40>    D-04.03.01 m2 440,400

5.7. Oczyszczenie i skropienie podłoża pod warstwę wyrównawczą z 
betonu asfaltowego                                                                      
<4,00*174,00+3,00*261,00+2,00*78,00+51,00*2,00=1737,00>    D-04.03.01 m2 1 737,000

5.8. Oczyszczenie i skropienie podłoża pod warstwę nawierzchni z 
betonu asfaltowego                                                                               
Gajowa <4,00*174,00+3,00*261,00+2,00*78,00+51,00*2,00=1737,00>                        
włączenie ul. Gajowej do ul. Wiejskiej  <(25,95+7,32)*7,15/2=118,94>  D-04.03.01 m2 1 855,940

5.9. Wykonanie warstwy odcinającej grubości 10cm z kruszywa 
naturalnego                                                                                            
poszerzenie Gajowa strona lewa i prawa <564,00*0,30+564*0,30=338,40>                  
zjazdy <433,50+76,44=509,94>                                                                                      
próg spowalniający <5,10*2,90=14,79> D-04.04.02 m2 863,130

5.10. Wykonanie podbudowy drogi grubości 30cm z kruszywa łamanego 
0/63 stabilizowanego mechanicznie -poszerzenie drogi ulicy Gajowej 
poszerzenie Gajowa strona lewa i prawa <564,00*0,30+564*0,30=338,40>

D-04.04.02 m2 338,400
5.11. Wykonanie podbudowy drogi grubości 20cm z kruszywa łamanego 

0/63 stabilizowanego mechanicznie -próg spowalniający                     
próg spowalniający <5,10*2,90=14,79>

D-04.04.02 m2 14,790
5.12. Wykonanie podbudowy zjazdów grubości 15cm z kruszywa 

łamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie                                     
<433,50+76,44=509,94> D-04.01.01 m2 509,940

5.13. Wykonanie podbudowy drogi grubości 20cm z gruntu 
stabilizowanego spoiwem cementowym -odnoga ulicy Gajowej           
<98,00*2,20=215,60> D-04.06.01 m2 215,600

5.14. Wykonanie dolnej warstwy nawierzchni drogi grubości 10cm z 
kruszywa łamageo 0/63 stabilizowanego mechanicznie -odnoga 
ulicy Gajowej                                                                                         
<98,00*2,20=215,60>                                                                                                      
zjazdy<76,44> D-04.01.01 m2 292,040

5.15. Wykonanie nawierzchni drogi grubości 5cm z kruszywa łamanego 
0/31,5 stabilizowanego mechanicznie                                                   
Gajowej <85,00*2,00=170,00>                                                                                        
odnoga ulicy Gajowej <98,00*2,20=215,60>                                                                   
zjazdy<76,44> D-04.01.01 m2 462,040

CPV 45232130-2 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO 

CPV 45233320-8 PODBUDOWY  



5.16. Wykonanie warstwy wyrównawczej grubości średnio 3cm z betonu 
asfaltowego wraz z transportem                                                            
<4,00*174,00+3,00*261,00+2,00*78,00+51,00*2,00=1635,00*2,50*0,03=122,63>   D-04.08.01 t 122,630

5.17. Wykonanie warstwy wyrównawczej grubości średnio 4cm z betonu 
asfaltowego wraz z transportem                                                            
<51,00*2,00=102,00*2,50*0,03=7,65>   D-04.08.01 t 7,650

5.18. Wykonanie wyrównania podbudowy kruszywem łamanym 0/31,5 
stabilizowanym mechanicznie -średnia grubość warstwy 5cm              
<51,00*2,00*0,05=5,10> 

D-04.08.05 m3 5,100

6.

6.1. Zabezpieczenie geosiatką nawierzchni asfaltowych przed 
spękaniem                                                                                             
włączenie ul. Gajowej do ul. Wiejskiej zg. z ryszunkiem nr 8  <7,32*2,00=14,64> D-05.03.26a m2 14,640

6.2. Wykonanie nawierzchni drogi grubości 4cm z betonu asfaltowego 
wraz z transportem                                                                                
<4,00*174,00+3,00*261,00+2,00*78,00+51,00*2,00+51,00*2,00=1737,00> D-05.03.05 m2 1 737,000

6.3. Wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki betonowej typu behaton 
gr.8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr.3cm (85% kostka 
szara, 15% kostka grafitowa)                                                                
zjazdy <433,50+76,44=509,94>   D-05.03.23a m2 509,940

6.4. Wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki betonowej typu behaton 
gr.8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr.3cm (kostka 
czerwona)                                                                                              
próg spowalniający <4,70*2,50=11,75>  D-05.03.23a m2 11,750

7.

7.1. Umocnienie powierzchni skarp płytą ażurową 60x40x8 na podsypce 
cementowo-piaskowej 1:4 gr.3cm                                                         
Gajowa strona lewa <(2,05+0,89+6,3)*0,60=5,54>                                                         
Gajowa strona prawa <2,65*1,05=2,78> D-06.01.01 m2 8,320

7.2. Ścianka czołowa przepustu -konstrukcja monolityczna, beton 
C20/25, zbrojenie pręty fi14 żebrowane, strzemiona fi6 (dopuszcza 
się element prefabrykowany)                                                                 
rów strona lewa <(1,30*0,90*0,20)*2=0,47> D-06.02.01 m3 0,470

7.3. Ścinanie i wyprofilowanie poboczy                                                        
pobocze Gajowa strona lewa <565,00*0,65=593,25>                                                     
pobocze Gajowa strona prawa <571,00*0,55=542,45>                                                  
pobocze Gajowa odnoga strona lewa <90,15*0,95=112,50>                                          
pobocze Gajowa odnoga strona prawa <89,02*0,56=85,46>                                         D-06.03.01 m2 1 333,660

7.4. Wykonanie nawierzchni pobocza gr.10cm z kruszywa łamanego 
0/31,5 stabilizowanego mechanicznie                                                   
pobocze Gajowa strona lewa <397,00*0,30=119,10>                                                     
pobocze Gajowa strona prawa <399,65*0,30=119,90>                                                  D-06.03.01 m2 239,000

7.5. Humusowanie skarp i poboczy wartwą gr.10cm wraz z obsiewem 
trawą                                                                                                      
pozycja 7.3. -pozycja 7.4. <1333,66-239,00=1094,66> D-06.04.01 m2 1 094,660

7.6. Wyprofilowanie rowu przydrożnego                                                       
rów strona lewa <24,00>                                                                                                 
rów strona prawa <173,00> D-06.04.01 m 197,000

7.7. Przebrukowanie nawierzchni z kostki kamiennej na podsypce 
cementowo-piaskowej gr.3cm wraz z wyprofilowaniem podbudowy 
kruszywem o grubości średnio 5cm                                                      
zjazd strona lewa <7,80*2,50=19,50>   D-10.07.01 m2 19,500

7.8. Przebrukowanie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce 
cementowo-piaskowej gr.3cm wraz z wyprofilowaniem podbudowy 
kruszywem o grubości średnio 5cm                                                      
zjazd strona lewa <2*7,45*2,05=30,54>   D-10.07.01 m2 30,540

7.9. Ponowne ułożenie nawierzchni z kostki brukowej na podsypce 
cementowo -piaskowej 1:4 gr.3cm wraz z wyprofilowaniem 
podbudowy kruszywem o grubości średnio 15cm                                 
chodnik przy ul. Wiejskiej -kostka betonowa z odzysku <7,78*1,80=14,00>                  D-08.02.00 m2 14,000

7.10. Ponowne ułożenie obrzeża betonowego 8x30 na podsypce 
cementowo piaskowej 1:4                                                                    
chodnik przy ul. Wiejskiej -obrzeże betonowe z odzysku  <7,78> D-08.03.01 m 7,780

8.

8.1. Ułożenie krawężnika betonowego 15x30 na ławie z oporem z betonu 
C12/15 w gotowym rowku (wydajność betonu 0,052m3/m)                         
Gajowa strona lewa i prawa zg. z przekrojami  <688,45> D-08.01.01 m 688,450

8.2. Ułożenie krawężnika betonowego 15x22 na ławie z oporem z betonu 
C12/15 w gotowym rowku (wydajność betonu 0,045m3/m)                         
Gajowa strona lewa zg. z przekrojami  <273,10> D-08.01.01 m 273,100

CPV 45233220-7 NAWIERZCHNIA

CPV 45233252-0 ELEMENTY ULIC 

CPV 45111291-4 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE



8.3. Ułożenie obrzeża betonowego 8x30 na ławie z oporem z betonu 
C12/15 w gotowym rowku (wydajność betonu 0,032m3/m)                         
zjazdy zg. z przekrojem  <182,13> D-08.03.01 m 182,130

8.4. Ułożenie ścieków prefabrykowanych -korytka betonowe 30x30x10 
na ławie z betonu C12/15 w gotowym rowku (wydajność betonu 
0,03m3/m)                                                                                                        
Gajowa strona lewa i prawa zg. z przekrojami  <320,00> D-08.05.01 m 320,000

9.

9.1. Oznakowanie pionowe -słupki do znaków drogowych ocynkowane 
fi63mm                                                                                                   
<2,00> 

Projekt 
docelowej 
organizacji szt 2,000

9.2. Oznakowanie pionowe -tarcze znaków drogowych -małe 
ocynkowane, lico z folią II generacji lub pryzmatową                            
tarcza A-11a <2,00>                                                                                                        
tarcza B-33 <2,00>                                                                                                          
tabliczka T-1 <2,00>

Projekt 
docelowej 
organizacji 

ruchu
szt 6,000

9.3. Montaż słupka elastycznego zg. z projektem docelowej organizacji 
ruchu                                                                                                      
słupek elastyczny <2,00> 

Projekt 
docelowej 
organizacji szt 2,000

9.4. Oznakowanie poziome cienkowarstwowe chlorokauczukowe              
P-4 <13,08*0,30=3,92>                                                                                                   
P-7a <5,84*0,25=1,46>                                                                                                   
P-13 <5,84*0,35=2,04>                                                                                                   
P-21 <11,84*8,55/2*2=101,23>                                                                                       
P-25 <2,80*2*0,60=3,36>

Projekt 
docelowej 
organizacji 

ruchu

m2 112,010
9.5. Punktowe elementy odblaskowe                                                           

próg spowalniający <2*4=8>

Projekt 
docelowej 
organizacji szt 8,000

CPV 45233292-8 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU -OZNAKOWANIE DOCELOWE


