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Przedmiar robót

Przebudowa drogi gminnej - ul. Szklarniowej, w Koszycach Wielkich, w km 
0+003,5 - km 0+580

Data: 2018-09-12
Budowa: budowa chodnika wraz z odwodnieniem, przebudowa jezdni i lewostronnego 

pobocza
Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i 
wodnej
45233220-7  Roboty w zakresie nawierzchni dróg

Obiekt: branża drogowa
Zamawiający: Gmina Tarnów

33-100 Tarnów ul. Krakowska 19
Jednostka opracowująca kosztorys: Biuro Projektowe "TRAKT" Andrzej Grądalski

       Podleszany 240g; 39-300 Mielec
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Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

2. Program inwestycji
W ramach projektu opracowano:

a. budowę chodnika w kilometrze:
km 0+003,5 – km 0+580– strona prawa
b. przebudowę odwodnienia drogi, po stronie projektowanego chodnika
c. zabezpieczenie infrastruktury technicznej nie związanej z drogą
d. przebudowę skrzyżowania z drogą powiatową nr 1356K relacji Tarnów - Zakliczyn,
e. przebudowę nawierzchni jezdni w km 0+012,0 – km 0+580,0
f. przebudowę lewostronnego pobocza jezdni w km 0+012 – km 0+580,
g. przebudowę kolidującego, z projektowanym chodnikiem, ogrodzenia do granicy pasa drogowego

Projektowane roboty drogowe będą wykonane w granicy istniejącego pasa drogowego

3. Podstawa opracowania
- Umowa z Inwestorem
- Uzgodnienia z Inwestorem niezbędne dla realizacji umowy,
- Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych w skali 1:1000
- Kopia mapy ewidencyjnej,
- Wypis z ewidencji gruntów,
- Pozwolenie wodnoprawne wydane przez Gospodarstwo Wodne Wody Polskie,
- Wizja w terenie oraz terenowe badania gruntu,
- Niezbędne pomiary geodezyjne w terenie,
- Inwentaryzacja obiektów drogowych i zagospodarowania pasa drogowego,
- Rozporządzenie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu i 
Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie, Dz.U. z dnia 29 stycznia 2016r. poz. 124,
- Rozporządzenie MTiGM z dnia 30.05.2000 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny 
odpowiadać obiekty inżynierskie i ich usytuowanie, Dz.U. Nr 63  poz. 735 z 2000r.,
- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2017r.w 
sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przyrody Dz.U. 2018 poz. 142,
- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2017r.w 
sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz. U. 2017 poz. 1405,)
- Ustawa z dnia 20 lipca 2017r Prawo wodne (Dz. U. 2017 poz 1566)
- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 lutego 2017 r. w 
sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2017 poz. 519)
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy
spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie 
szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. poz.1800);
- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, Dz.U. 2013 poz. 21,
- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych; załącznik do zarządzenia nr
31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014
- Obowiązujące przepisy, wytyczne, normy i katalogi

4. Opis stanu istniejącego

4.1. Podstawowe parametry istniejącej drogi gminnej:
- klasa techniczna drogi: „D” – Dojazdowa,
- kategoria ruchu: KR1,
- szerokość jezdni:
5,5m w przekroju szlakowym,
- jezdnia dwukierunkowa,
- szerokość pasa ruchu 2,75m,
- spadek poprzeczny na odcinku prostym jezdni: 2%,
- nawierzchnia jezdni: beton asfaltowy,
- szerokość poboczy: 0,75m,
- nawierzchnia poboczy: gruntowe.
Oś drogi w planie składa się z odcinków prostych, łuków oraz załomów. Droga jest odwadniana 
powierzchniowo w kierunku przydrożnych rowów otwartych. W miejscu gdzie brak jest rowów przydrożnych, 
woda opadowa spływa w kierunku przyległego terenu
Droga przebiega w terenie zabudowanym. Zabudowa to budynki mieszkalne jednorodzinne i gospodarcze.

Przepusty pod korpusem drogowym:
- przepust O800  w km 0+508

4.2. Podstawowe parametry drogi powiatowej nr 1356K relacji Tarnów - Zakliczyn
 a. jezdnia

- klasa techniczna drogi: „Z” – Zbiorcza,
- szerokość jezdni - 6,5m
- jezdnia dwukierunkowa,
- przekrój drogowy półuliczny i uliczny
- szerokość pasa ruchu 3,25m,
- spadek poprzeczny na odcinku prostym jezdni: 2%,
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- nawierzchnia jezdni: beton asfaltowy,
 b. chodnik - prawostronny i lewostronny szer. 2,0m

- nawierzchnia chodnika - kostka brukowa
- spadek poprzeczny - 2%, w kierunku osi jezdni

 c. pobocze - lewostronne szer.1,0m,
- nawierzchnia pobocza: gruntowe.

Droga jest odwadniana za pośrednictwem istniejącej kanalizacji deszczowej
Droga przebiega w terenie zabudowanym. Zabudowa to budynki mieszkalne jednorodzinne i gospodarcze.

4.3. Warunki geologiczne terenu:
Warunki gruntowo wodne oceniono na podstawie wykonanych 2 otworów geologicznych przy pomocy sondy 
penetracyjnej. Otwory wykonano w pasie zieleni poza rowem.
Zakres występowania gruntów ustalono na podstawie wyrobisk badawczych, szacunkowo dobierając skrajne 
kilometraże dzieląc odległość między odwiertami na połowę.
Podłoże gruntowe na badanym odcinku projektowanej przebudowy drogi buduje jeden rodzaj gruntów – gliny
zwięzłe. Podłoże zgodnie z tabelą   rozporządzenia dotyczącego dróg  zaliczono do   mało 
wysadzinowych.
Poziom wód gruntowych kształtuje się na poziomie -1,8m

W wyniku przeprowadzonych prac określono grupę nośności podłoża
- warunki wodne wg tab. przeciętne
-grunt podłoża wg tab. grunty mało wysadzinowe - grupa nośności podłoża G3

4.4. Urządzenia obce (uzbrojenie terenu):
- podziemna i napowietrzna sieć telekomunikacyjna,
- napowietrzna i podziemna sieć energetyczna
- sieć wodociągowa
- sieć gazowa
- sieć kanalizacji sanitarnej

5. Opis stanu projektowanego

5.2. Opis rozwiązań projektowych
W ramach zadania opracowano projekt budowy chodnika przebudowę odwodnienia drogi po stronie 
projektowanego chodnika, oraz przebudowę nawierzchni jezdni wraz z lewostronnym poboczem.
Chodnik zlokalizowany będzie po prawej stronie drogi.
Na początku zakresu projektowany chodnik będzie nawiązany do istniejącego chodnika w pasie drogi 
powiatowej.
Ze względu na ukształtowanie terenu chodnik będzie usytuowany przy krawędzi jezdni, a jezdnia w km 
0+003,5 - km 0+368 i w km 0+545 - km 0+580 będzie zawężona do szerokości 5,0m
Oprócz budowy chodnika będą wykonane roboty towarzyszące, wynikające z lokalizacji chodnika i 
niezbędne ze względu na zagospodarowanie pasa drogowego i jego odwodnienie.
Planuje się:
- przebudowę istniejącego rowu krytego w km 0+508 - km 0+559,
- przebudowę istniejącego rowu przydrożnego otwartego po stronie chodnika, w tym odcinkowo jego 
zabudowę rurociągiem lub likwidację.
Wody deszczowe lub roztopowe za pomocą spadków poprzecznych i podłużnych projektowanych elementów będą
skierowane do:
- w obrębie skrzyżowania z drogą powiatową do istniejącej kanalizacji deszczowej,
-  rowów otwartych i rowów krytych.
Wszystkie wymienione powyżej parametry związane z przebudową drogi – budową chodnika zostały dobrane w
sposób, który umożliwią poprawę bezpieczeństwa ruchu przy optymalnych nakładach finansowych.
Całość zaproponowanych parametrów i rozwiązań technicznych jest zgodna z obowiązującymi normami, 
przepisami i wytycznymi.
W ramach przebudowy zostaną wykonane roboty towarzyszące:
 – zabezpieczenie urządzeń infrastruktury technicznej – sieci telekomunikacyjnej podziemnej i 
wodociągowej

5.3. Parametry techniczne projektowanej przebudowy/ remontu:

5.3.1. przebudowa skrzyżowania z drogą powiatowej nr 1356K relacji Tarnów - Zakliczyn

Podstawowe parametry przebudowywanego skrzyżowania:
- proj. chodnik szerokości  - 1,6-2,03m:
- nawierzchnia - kostka brukowa gr. 6cm
-  spadek poprzeczny 2% w kierunku jezdni
      - łuk prawoskrętu  wyokrąglono promieniem kołowym R11

Nawierzchnia chodnika będzie dostosowana do profilu podłużnego krawędzi drogi
Krawędź  chodnika zakończona krawężnikiem drogowym gr.15cm w poziomie:
 + 0,12m w stosunku do krawędzi jezdni

Przewiduje się obniżenie krawężnika w miejscu ewentualnej kontynuacji chodnika wzdłuż drogi powiatowej
w kierunku Tarnowa do poziomu +0,02m od poziomu nawierzchni jezdni

Istniejący, kolidujący z projektowanym chodnikiem wpust uliczny będzie przebudowany do projektowanej 
krawędzi jezdni  - wpust nr W1

5.3.2. budowa chodnika:
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-  szer. 2,03m (odcinkowo 1,25 - 2,90), przy krawędzi jezdni, w km 0+003,5- km 0+580,0,
- spadek poprzeczny - jednostronny 2% w kierunku osi jezdni,
- nawierzchnia chodnika: kostka brukowa.

5.3.3. przebudowa nawierzchni jezdni:
-  przebudowa istniejącej nawierzchni w km  0+012,0- km 0+580,0,
- spadek poprzeczny - jednostronny 2% w kierunku lewostronnego pobocza
- nawierzchnia : beton asfaltowy

Założenia materiałowe
Warstwy bitumiczne projektuje się przy podanych niżej założeniach materiałowych:
Przyjęte wartości modułów sprężystości (sztywności) E i współczynników Poissona V mieszanek mineralno 
– asfaltowych:
• beton asfaltowy o strukturze zamkniętej przeznaczony na warstwę ścieralną:
E (MPa) – 10300 – wiosna, jesień, 2800 – lato
V – 0,30 – wiosna, jesień, 0,40 – lato
• beton asfaltowy o strukturze częściowo zamkniętej przeznaczony na warstwę wiążąca i 
wyrównawczą:
E (Mpa) – 10100 – wiosna, jesień, 3000 – lato
V – 0,30 – wiosna, jesień, 0,40 – lato
Wartości pozostałych materiałów konstrukcyjnych przyjmuje się jako zgodne
z określonym w tabelach Załącznika nr 5 do Rozporządzenia, pkt. 5.2. Założenia materiałowe.
Niweleta jezdni.
Projektowana przebudowa spowoduje korektę niwelety poprzez nadanie odpowiednich spadków podłużnych na 
poszczególnych odcinkach, krzywych wypukłych i wklęsłych. Niweletę projektuje się w nawiązaniu do 
istniejącej, przy uwzględnieniu możliwych do wprowadzenia korekt w połączeniu z terenami otaczającymi 
korpus drogowy. W wyniku przebudowy zostanie odtworzony pierwotny stan. Korekta niwelety nie spowoduje
ograniczenia drogowej skrajni pionowej

5.3.4. przebudowa lewostronnego pobocza jezdni:
-  przebudowa istniejącego lewostronnego pobocza  w km  0+012- km 0+580,
- spadek poprzeczny - jednostronny 8% w kierunku lewostronnego rowu/ ścieku z korytek betonowych

5.4. Konstrukcja nawierzchni

5.4.1. Chodnik
• 6cm kostka brukowa betonowa wibroprasowana szara.
• 4cm podsypka cementowo-piskowa 1:4
• 15cm warstwa podbudowy zasadniczej: mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3
• 10cm  warstwa mrozoochronna: mieszanka związana cementem C1,5/2?4,0MPa

wg PN-EN 14227-1
Razem: 35cm
nasyp z gruntu niewysadzinowego (sypkiego) kat.II

5.4.2. Chodnik miejscu istniejącego gazociągu (wraz z strefą ochronną)
• 6cm kostka brukowa betonowa wibroprasowana szara.
• 4cm podsypka z kruszywa 4/8
• 15cm warstwa podbudowy zasadniczej: mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3
• 15cm  warstwa mrozoochronna: pospółka
Razem: 40cm
nasyp z gruntu niewysadzinowego (sypkiego) kat.II

5.4.3. Zjazdy indywidualne z kostki brukowej
• 8cm kostka brukowa betonowa wibroprasowana kolorowa.
• 3cm podsypka cementowo-piskowa 1:4
• 20cm warstwa podbudowy zasadniczej: mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3
• 10cm warstwa mrozoochronna: mieszanka związana cementem C1,5/2?4,0MPa

wg PN-EN 14227-1
• 10cm warstwa mrozoochronna z pospółki
Razem: 51cm
nasyp z gruntu niewysadzinowego (sypkiego) kat.II

5.4.4. Zjazdy indywidualne z kostki brukowej miejscu istniejącego gazociągu (wraz z strefą ochronną)
• 8cm kostka brukowa betonowa wibroprasowana kolorowa.
• 3cm podsypka z kruszywa 4/8
• 20cm warstwa podbudowy zasadniczej: mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3
• 20cm warstwa mrozoochronna: z pospółki
Razem: 51cm
nasyp z gruntu niewysadzinowego (sypkiego) kat.II

5.4.5. Zjazdy indywidualne z kostki brukowej - KR-1
• 8cm kostka brukowa betonowa wibroprasowana kolorowa.
• 3cm podsypka z kruszywa 4/8
• 25cm warstwa podbudowy zasadniczej: mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3
• 20cm warstwa mrozoochronna: z pospółki
Razem: 56cm
nasyp z gruntu niewysadzinowego (sypkiego) kat.II

5.4.6. Skrzyżowania z drogą boczną  (prawa strona drogi)- beton asfaltowy - KR-1
• 5cm warstwa ścieralna z mieszanki mineralno asfaltowej AC 11 S
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• 5cm warstwa wiążąca z mieszanki mineralno asfaltowej AC 16 W
• 20cm warstwa podbudowy zasadniczej: mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3
• 22cm  warstwa mrozoochronna: mieszanka związana cementem C1,5/2?4,0MPa

wg PN-EN 14227-1
Razem: 51cm
nasyp z gruntu niewysadzinowego (sypkiego) kat.II

5.4.7. Przebudowa nawierzchni jezdni w km 0+012 - km 0+580 - beton asfaltowy - KR-1
• 5cm warstwa ścieralna z mieszanki mineralno asfaltowej AC 11 S
• śr.2cm warstwa profilująca z mieszanki mineralno asfaltowej AC 16 W
• śr. 1cm      frezowanie (korekcyjne) istniejącej nawierzchni z betonu asfaltowego
istniejąca nawierzchnia z betonu asfaltowego

5.4.8. przebudowa istniejącego lewostronnego pobocza jezdni w km 0+012 - km 0+580
• śr. 8cm warstwa kruszywa łamanego 0/32 stabilizowanego mechanicznie
• plantowanie istniejącego pobocza

5.5. Chodnik
Opracowano budowę chodnika po prawej stronie drogi przy krawędzi jezdni:
• szer. 2,03m (odcinkowo 1,25 - 2,90 ze względu na niewystarczającą dostępność pasa drogowego, 
lub ze względu na kabel telekomunikacyjny pod projektowanym chodnikiem), w kilometrze:

- w km 0+003,5- km 0+580,
Ze względu na ukształtowanie terenu jezdnia w km 0+003,5 - km 0+368 i w km 0+545 - km 0+580 będzie 
zawężona do szerokości 5,0m

5.5.1. Warunki ruchu pieszych
Rozwiązania projektowe dla wszystkich przejść dla pieszych przewidują wykonanie połączenia jezdni z 
chodnikami bez progów – minimalny najazd wynikający ze względów technologicznych może wynosić 
maksymalnie:

- +2cm w miejscu przejść dla pieszych
Spadki podłużne chodników na całych długościach nie przekraczają pochylenia 5%

5.6.  Istniejące zjazdy indywidualne po prawej stronie drogi
Przewidziano przebudowę istniejących zjazdów:
- po prawej stronie drogi na odcinku z projektowanym chodnikiem,
Pod zjazdami istniejące przepusty rurowe będą rozebrane ze względu na budowę rowu krytego
Sposób wykonania zgodny z załączonym rysunkiem nr  „Plan sytuacyjny”,

5.7. Odwodnienie
Wody opadowe lub roztopowe z projektowanego chodnika  oraz jezdni będą odprowadzone do rowu 
przydrożnego i do rowu krytego.
W ramach budowy chodnika istniejące odwodnienie drogi zostanie przebudowane.
Zaprojektowano:

5.7.1. budowa/przebudowa rowów krytych:

a. budowa rowu krytego po prawej stronie drogi:
- O500 w km 0+381 – km 0+508 (od S2 do S5),

Na w/w odcinku zaprojektowano chodnik przy krawędzi jezdni. W tym miejscu wcześniej był rów otwarty, a
woda opadowa z jezdni spływała do rowu otwartego powierzchniowo. Ze względu na budowę chodnika i 
ograniczenie pasa drogowego zaprojektowano budowę rowu krytego.
Początek rowu krytego będzie nawiązany za pośrednictwem studni S5 do rowu krytego na rowie 
melioracyjnym o nazwie Rów nr 1.
Koniec rowu krytego (studnia S2) będzie nawiązany do  istniejącego rowu krytego.
Wszystkie elementy betonowe i żelbetowe układane w ziemi należy zabezpieczyć przeciwkorozyjnie przez 
2-krotne pomalowanie powierzchni zewnętrznych środkiem bitumicznym np. Bitizolem „R”
Woda opadowa lub roztopowa z 1 szerokości jezdni i chodnika będzie wprowadzana do rowu krytego  za 
pośrednictwem projektowanych wpustów ulicznych W3 - W6 oraz istniejącego wlotu oznaczonego na planie 
sytuacyjnym jako WL1

Technologia.
Rury przewodowe - średnice i materiały
Rury przewodowe o średnicy O500, zaprojektowano z rur PEHD
b. przebudowa istniejącego rowu krytego na rowie melioracyjnym o nazwie Rów nr 1: w km    
0+754-km 0+805 (kilometrze drogi km 0+508-km 0+559-strona prawa od WL2 do S5).
Na wyżej wymienionym odcinku istniejący rów kryty O1000 będzie przebudowany.
Przebudowa polegać będzie na równoległym przesunięciu osi rowu w kierunku osi drogi. Rurociąg będzie 
posadowiony w poziomie istniejącym. Wylot rowu krytego będzie przebudowany a wlot będzie nawiązany do 
przepustu drogowego w kilometrze drogi km 0+508 za pośrednictwem projektowanej studni rewizyjnej S5. 
Koniec przebudowywanego rowu krytego będzie zarazem początkiem projektowanego rowu krytego w ciągu 
rowu przydrożnego. Połączenie będzie wykonane za pośrednictwem projektowanej prefabrykowanej studni 
połączeniowej S5 O1400.
Wszystkie elementy betonowe i żelbetowe układane w ziemi należy zabezpieczyć przeciwkorozyjnie przez 
2-krotne pomalowanie powierzchni zewnętrznych środkiem bitumicznym np. Bitizolem „R”
Woda opadowa i roztopowa z 1 szerokości jezdni i chodnika będzie wprowadzana do rowu krytego  za 
pośrednictwem projektowanego wpustu W8 i ścieku podchodnikowego w km 0+559
Wylot WL2 będzie wykonany zgodnie z załączonym szczegółem
Istniejące umocnienie dna i skarp rowu przy wylocie będzie  wyremontowane.
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Technologia.
Rury przewodowe - średnice i materiały
Rury przewodowe o średnicy O1000, zaprojektowano z rur żelbetowych

5.7.2 Montaż rowu krytego
Prace sieciowe wykonywane będą w wykopach liniowych szerokości równej średnicy rury przewodowej  plus 
2x40cm,  o ścianach pionowych,  umocnionych balami drewnianymi.  Zakłada się, że 85% robót ziemnych 
wykonane będzie mechanicznie.
Rury przewodowe będą montowane na ławie z pospółki gr. 15cm. Montaż rur przewodowych należy rozpocząć 
od studni zgodnie z projektowanymi rzędnymi. Ułożony odcinek - po uprzednim sprawdzeniu prawidłowości 
jego spadku – wymaga ustabilizowania przez wykonanie obsypki ochronnej z piasku o uziarnieniu 
0,8-2,0mm, minimum 10cm ponad wierzch rury. W końcowej fazie robót, obsypkę uzupełnia się do 
projektowanej rzędnej

Zasypka rur przewodowych rowu krytego
zasypka rur przewodowych składa się z dwóch warstw:
- warstwy ochronnej o wysokości 30 cm ponad wierzch przewodu
- warstwy do wysokości określonych poniżej.
Zasypanie kanału należy przeprowadzić w trzech etapach:
Etap I   – wykonać warstwę ochronną rury kanałowej z wyłączeniem odcinków na  złączach
Etap II – po próbie szczelności złączy rur kanałowych, wykonać warstwę ochronną w miejscach połączeń
Etap III – zasyp wykopu piaskiem, z jednoczesnym zagęszczaniem oraz  rozbiórką deskowań i rozpór ścian
wykopów.
Warstwę ochronną (30cm ponad wierzch rury) wykonuje się z piasku sypkiego, bez grud i kamieni. 
Zagęszczenie tej warstwy przeprowadzić z zachowaniem szczególnej ostrożności, z uwagi na kruchość 
materiału rur. Warstwę tę należy ubić starannie po obu stronach przewodu. Zasypkę i ubijanie gruntu w 
strefie ochronnej przewodu należy wykonać warstwami. Grubość ubijanej warstwy nie może przekroczyć 1/3
średnicy rury, maksymalnie 10cm. Zasypkę z piasku zagęścić do min. 95% wg standardowej  normy 
Proctora.

Studnie rewizyjne i połączeniowe
Studnie wykonać jako prefabrykowane. Połączenie kręgów za pomocą uszczelek. Studnie z kręgów 
prefabrykowanych DN1000-1500, z wodoszczelnego betonu C45/55 o nasiąkliwości mniejszej niż 4% mającego
podwyższoną odporność na korozję pozwalającego pracować im bez żądnych zabezpieczeń w gruncie 
nawodnionym o stopniu agresywności ma ( średni) PN-EN 206-1
Studnie wykonać z płytą i włazami, o nośności dostosowanej do przewidywanych obciążeń.

Właz studni z polmerobetonu
Zaleca się wykonywanie wykopów w porach suchych i bezdeszczowych.

Po zamontowaniu proj. studni, należy wykonać nasyp z piasku do wysokości spodu konstrukcji 
projektowanego pobocza. Równomiernie zagęszczać obsypkę unikając nierównomiernego nacisku gruntu na 
ścianki.
Wszystkie elementy betonowe i żelbetowe układane w ziemi należy zabezpieczyć przeciwkorozyjnie przez 
2-krotne pomalowanie powierzchni zewnętrznych środkiem bitumicznym np. Bitizolem „R” lub lepikiem 
asfaltowym.

Projektowane wloty przykanalików do rowu
Wyloty umocnić otuliną betonową z betonu C12/15. Przed wylotem wykonać osadnik. Skarpę rowu umocnić 
płytami betonowymi.  Corocznie należy konserwować w/w odcinek.
Całość wykonać zgodnie z załączonym szczegółem

Wpusty uliczne
Projektowane wpusty deszczowe wykonać z betonowych elementów prefabrykowanych o średnicy D=500mm, bez 
syfonu lecz z osadnikiem, pierścieniem odciążającym i żeliwnym wpustem ściekowym bocznym klasy D400.

Przykanaliki od wpustów deszczowych
Przykanaliki od wpustów deszczowych projektuje się z rur PVC kanalizacyjnych, kielichowych, 
jednowarstwowych, z uszczelką, typ ciężki klasy „S” (klasa SN8, SDR 34 wg PN-EN 1401-1), o średnicy 
D=200mm, łączonych na wcisk.  Przejścia rur przykanalików przez ściany studni wykonać w  tulejach 
ochronnych - przejściach szczelnych.
Prace sieciowe wykonywane będą w wykopach liniowych szerokości 0,9m,  o ścianach pionowych.
Zasady prowadzenia wykopów i zasypki są analogiczne jak dla rur przewodowych

5.7.3. likwidacja istniejącego  rowu przydrożnego
a. po prawej stronie drogi w kilometrze:

- km 0+341 – km 0+359 strona prawa
Likwidacja rowu będzie polegać na zasypaniu istniejącego rowu gruntem budowlanym

Uwagi do robót ziemnych
- Roboty ziemne w miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem wykonać ręcznie pod nadzorem 
właścicieli uzbrojenia.
- Przed rozpoczęciem robót należy ustalić dokładnie wszystkie podziemne uzbrojenia wzdłuż realizowanej
sieci.

5.8. Urządzenia techniczne drogi

5.8. Urządzenia techniczne drogi
W ciągu przedmiotowego odcinka drogi w obrębie wylotu WL2 poza krawędzią chodnika zainstalowana będzie
 balustrada chodnikowa typu U-11a.



strona nr:   7

6. Roboty ziemne i rozbiórkowe
Roboty rozbiórkowe polegać będą na rozebraniu istniejących zjazdów, obrzeży istniejących chodników na 
początku proj. chodnika.
Roboty ziemne będą prowadzone w gruncie kat.I-III.
Roboty ziemne polegają na wykonaniu:
- odhumusowaniu terenu pod projektowany chodnik,
- wykopów pod projektowane odwodnienie,
- nadsypaniu gruntem kategorii II (grunt budowlany niespoisty - sypki, pozyskany z wykopu lub z 
dowozu)  różnicy poziomów pomiędzy projektowanym chodnikiem i przyległym terenem.

6.1. tereny zielone - trawnik
Po wykonaniu robót drogowych przyległy teren będzie zniwelowany do projektowanego poziomu i obsiany 
trawą na warstwie ziemi urodzajnej

7. Organizacja ruchu
Organizacja ruchu na czas stały jest przedmiotem odrębnego opracowania.

8.      Urządzenia obce
Lokalizacja urządzeń obcych występujących w obrębie pasa drogowego  jest naniesiona na mapie do celów 
projektowych.
Projektowany chodnik będzie wykonany w poziomie istniejącego terenu lub nieco wyżej.
Przed przystąpieniem do robót na określonym odcinku należy:
• ustalić wstępne położenie: przewodów na podstawie planów syt.-wys. oraz wykonania próbnych 
wykopów,
• ustalić faktyczne usytuowanie i głębokość posadowienia istniejącej infrastruktury podziemnej 
poprzez ich ręczne odkopanie z zachowaniem środków ostrożności odpowiednio do danego rodzaju przewodu
• wystąpić do zainteresowanych stron z informacją o terminie realizacji prac budowlanych i ich 
zakończeniu oraz wykonywać roboty pod nadzorem zainteresowanych stron,
• Wbudowane elementy należy oznakować zgodnie z wytycznymi uzyskanymi od właściciela 
infrastruktury
• Wszystkie prace montażowe i demontażowe należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami 
BHP.
• Należy spełnić wymagania zawarte w warunkach gestorów sieci

8.1. Sieć teletechniczna napowietrzna
Proj. chodnik nie koliduje z istniejącą siecią teletechniczną napowietrzną. Odległości pionowe oraz 
poziome proj. el. drogowych od istniejącej sieci będą zachowane
Związku z powyższym nie przewiduje się dodatkowych zabezpieczeń.

8.2. Sieć energetyczna napowietrzna
Proj. chodnik nie koliduje z istniejącą siecią energetyczną napowietrzną. Odległości pionowe oraz 
poziome proj. el. drogowych od istniejącej sieci będą zachowane
Związku z powyższym nie przewiduje się dodatkowych zabezpieczeń.

8.3. Sieć telekomunikacyjna podziemna
- istniejące kable telekomunikacyjne należy zabezpieczyć rurami osłonowymi dwudzielnymi APS O110 w 
miejscach kolizji z projektowaną budową chodnika

8.4. Sieć energetyczna podziemna
- istniejące kable energetyczne należy zabezpieczyć rurami osłonowymi dwudzielnymi APS O160 w kolorze 
niebieskim w miejscach kolizji z projektowaną budową chodnika

Minimalna odległość pozioma od istniejących urządzeń energetycznych (kable sieci nN) co najmniej 1mb 
będzie zachowana.
Minimalna odległość pionowa co najmniej 0,75mb w miejscach skrzyżowania z istniejącymi kablami będzie 
zachowana.
Będzie zachowana odległość pozioma co najmniej 1mb od projektowanych studzienek, wpustów ulicznych do 
istniejących kabli,
Będzie zachowana odległość pozioma co najmniej 1mb od ustrojów istniejących słupów nN
Odległość pionowa  od przewodów 110 kV od powierzchni chodnika nie zmniejszy się

Linia napowietrzna 110kV przebiega w m. istniejącego zjazdu którego nawierzchnia będzie wykonana w 
poziomie istniejącej nawierzchni drogi
Wydane warunki dotyczą również przebudowy drogi w km 0+580 - km 0+924, na którym to odcinku występują 
kolizje z urządzeniami energetycznymi wymagającymi przebudowy.
Wydane warunki przez Wydział Eksploatacji nie dotyczą przedmiotowego odcinka drogi (km 0+003,5 - km 
0+580)

8.5.  Sieć wodociągowa
W miejscach skrzyżowania istniejącej sieci wodociągowej z projektowanym chodnikiem zaprojektowano 
zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Tarnowskie wodociągi rury ochronne stalowe dwudzielne 
o średnicy DN2125, DN200 i DN350 o grubości ścianek 8 mm. Długości rur ochronnych dobrano tak aby rura
ochronna była wyprowadzona 1,5 m poza obrys chodnika. Poszczególne rury ochronne zostały opisane na 
projekcie zagospodarowania terenu.  Rozstaw płóz  od 1 m do 1,5 m.

Zestawienie rur ochronnych z wyliczeniem ilości płóz:
1. Rura ochronna stalowa  DN350 L= 4m – płoza– 4 szt.
2. Rura ochronna stalowa  DN350 L= 4m – płoza– 4 szt.
3. Rura ochronna stalowa  DN200 L= 4 m – płoza– 4 szt..
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4. Rura ochronna stalowa  DN125 L= 4 m – płoza– 4 szt.
5. Rura ochronna stalowa  DN125 L= 4 m – płoza– 4 szt.
6. Rura ochronna stalowa  DN125 L= 4 m – płoza– 4 szt.
7. Rura ochronna stalowa  DN125 L= 4 m – płoza– 4 szt.
8. Rura ochronna stalowa  DN125 L= 4 m – płoza– 4 szt.
9. Rura ochronna stalowa  DN350 L= 4m – płoza– 4 szt.
10. Rura ochronna stalowa  DN125 L= 4 m – płoza– 4 szt.
11. Rura ochronna stalowa  DN200 L= 4 m – płoza– 4 szt.

8.6.  Sieć kanalizacji sanitarnej
Istniejące studnie kanalizacji sanitarnej będą wyregulowane do poziomu projektowanego chodnika.
Istniejące pokrywy będą wymienione na nowe.
Włazy żeliwne będą wymienione na włazy ryglowane typu ciężkiego z wygrawerowanym herbem miasta Tarnów.

8.7. Sieć gazowa - Gaz System
Minimalne przykrycie gazociągu od dolnej warstwy podbudowy chodnika wynoszące min. 0,5m będzie 
zachowane
W pasie szerokości 6,0m (symetrycznie od osi gazociągu) nad gazociągiem podbudowa chodnika będzie 
wykonana z kruszywa przepuszczających gaz i nie zawierającego cement.
Zjazdy będą wykonane w odległości nie mniejszej niż 3,0m od osi gazociągu
W miejscu istniejących gazociągów projektowany rów kryty będzie wykonany z rur z tworzywa sztucznego -
rur PEHD
Projektowane studnie kanalizacyjne będą usytuowane w odległości nie mniejszej niż 7m od osi gazociągu
Kanalizacja nie będzie miała połączenia z pomieszczeniami dla ludzi i zwierząt

W miejscach skrzyżowań projektowanej kanalizacji z istniejącą siecią gazową, normowa odległość pionowa
wynosząca min. 20cm będzie zachowana. Wykopy w obrębie gazociągu będą wykonane ręcznie bez użycia 
sprzętu mechanicznego
W ramach projektu chodnika nie przewiduje się wykonania poszerzenia jezdni
Minimalne przykrycie gazociągu nie zmniejszy się

Związku z powyższym nie przewiduje się dodatkowych zabezpieczeń.

8.8. Sieć gazowa - PSG
W miejscach skrzyżowań projektowanej kanalizacji z istniejącą siecią gazową, normowa odległość pionowa
wynosząca min. 20cm będzie zachowana. Wykopy w obrębie gazociągu będą wykonane ręcznie bez użycia 
sprzętu mechanicznego
Minimalne przykrycie gazociągu wynoszące min. 0,8-1,1m od powierzchni terenu i od powierzchni jezdni 
min. 1,0m nie zmniejszy się.
Minimalne przykrycie gazociągu od dolnej warstwy podbudowy chodnika wynoszące min. 0,5m będzie 
zachowane
Kanalizacja nie będzie miała połączenia z pomieszczeniami dla ludzi i zwierząt
W ramach projektu chodnika nie przewiduje się wykonania poszerzenia jezdni
W pasie szerokości 6,0m (symetrycznie od osi gazociągu) nad gazociągiem podbudowa chodnika będzie 
wykonana z kruszywa przepuszczających gaz i nie zawierającego cement.
Roboty ziemne w obrębie sieci gazowej będą wykonywane ręcznie pod nadzorem właściciela sieci.

Związku z powyższym nie przewiduje się dodatkowych zabezpieczeń.

8.9. Sieć gazowa - PGNiG
Minimalne przykrycie gazociągu wynoszące min. 0,8-1,1m od powierzchni terenu i od powierzchni jezdni 
min. 1,0m nie zmniejszy się.
Minimalne przykrycie gazociągu od dolnej warstwy podbudowy chodnika wynoszące min. 0,5m będzie 
zachowane
W ramach projektu chodnika nie przewiduje się wykonania poszerzenia jezdni
W pasie szerokości 6,0m (symetrycznie od osi gazociągu) nad gazociągiem podbudowa chodnika będzie 
wykonana z kruszywa przepuszczających gaz i nie zawierającego cement.
Roboty ziemne w obrębie sieci gazowej będą wykonywane ręcznie pod nadzorem właściciela sieci.

Związku z powyższym nie przewiduje się dodatkowych zabezpieczeń.

9. Wycinka drzew
Na przedmiotowym odcinku nie przewiduje się wycinki drzew

10. Wielkość podstawowych robót
Chodnik z kostki brukowej betonowej szarej gr. 8cm - 1167,1 m2
remont nawierzchni jezdni - beton asfaltowy gr. 4cm - 2985,0 m2
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Przedmiar robót

Opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

1 Nr STWiOR: D-01.00.00
Roboty przygotowawcze.

1.1 Nr STWiOR: D-01.01.01
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych wraz z inwentaryzacją 
powykonawczą przyjętą do zasobu PODGIK
od km 0+003,5 do km 0+580 0,580-0,0035 = 0,576500

0,58 0,58 km
1.2 Nr STWiOR: D-01.02.04

Mechaniczne cięcie szczelin, w nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych, 
głębokość cięcia 10 cm
krawędź jezdni po stronie 
chodnika

 
586 = 586,000000

wpusty 6*2 = 12,000000
598 598 m

1.3 Nr STWiOR: D-01.02.04
Rozebranie nawierzchni zjazdów z betonu, mechanicznie -  wraz z utylizacją
tabela zjazdów 15 = 15,000000
krawężnik na początku zakresu w
drodze powiatowej

 
1 = 1,000000

16,0 16,0 m2
1.4 Nr STWiOR: D-01.02.04

Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych, mechanicznie -  wraz z 
utylizacją
tabela zjazdów 191,3 = 191,300000
wpusty uliczne 2*6 = 12,000000
jezdnia w miejscu zwężenia 
jezdni (pod krawężnik)

 
0,5*445 = 222,500000

425,8 425,8 m2
1.5 Nr STWiOR: D-01.02.04

Rozebranie nawierzchni zjazdów, z kostki brukowej - przez analogię,  wraz z 
utylizacją
tabela zjazdów 11 = 11,000000
chodnik na poczatku zakresu 1 = 1,000000

12 12 m2
1.6 Nr STWiOR: D-01.02.04

Rozebranie podbudowy, z kruszywa,  mechanicznie -  wraz z utylizacją
tabela zjazdów 53+11+191,3 = 255,300000
wpusty 6*2 = 12,000000
jezdnia w miejscu zwężenia 
jezdni (pod krawęznik)

 
0,5*445 = 222,500000

489,8 489,8 m2
1.7 Nr STWiOR: D-01.02.04

Rozebranie przepusty rurowe - wraz z utylizacją
tab. zjazdów 28 = 28,000000
istn rów kryty 48 = 48,000000
istn. przepust f800 1 = 1,000000
istn. wpust nr 1 2 = 2,000000

79,0 79,0 m
1.8 Nr STWiOR: D-01.02.04

Rozebranie ścianek czołowych - przez analogię, wraz z utylizacją
tab. zjazdów 3 = 3,000000
rów kryty 1 = 1,000000
istn. przepust f800 3 = 3,000000
ogrodzenie- rozebranie 
podwaliny betonowej  i słupków 
z cegły

 
 
8 = 8,000000

15 15 m3
1.9 Nr STWiOR: D-01.02.04

Ogrodzenie  - rozebranie 50 m
1.10 Nr STWiOR: D-01.03.04

rury ochronne dwudzielne F110
na istn. sieci 
telekomunikacyjnej

 
340+2 = 342,000000

342,0 342,0 m
1.11 Nr STWiOR: D-01.03.02

rury ochronne dwudzielne F160
na istn. sieci energetycznej 16,5+3+4 = 23,500000

23,5 23,5 m
1.12 Nr STWiOR: D-01.03.05

Ułożenie rur osłonowych stalowych systemowych Fi˙125˙mm
6*4 = 24,000000

24,0 24,0 m
1.13 Nr STWiOR: D-01.03.05

Ułożenie rur osłonowych stalowych systemowych do Fi˙200˙mm
2*4 = 8,000000

8,0 8,0 m
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Opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

1.14 Nr STWiOR: D-01.03.05
Ułożenie rur osłonowych stalowych systemowych do Fi˙350˙mm

3*4 = 12,000000
12,0 12,0 m

1.15 Nr STWiOR: D-01.02.11a
Regulacja pionowa studzienek urządzeń podziemnych - studni telekomunikacyjnej 5 m2

2 Nr STWiOR: D-02.00.00
Roboty ziemne

2.1 Nr STWiOR: D-02.01.01.00
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi i utylizacją, koparka 0,40 m3, kategoria  gruntu 
III-IV- przez analogię
tab. robót ziemnych kol.9-90% 0,9*594 = 534,600000
dodatkowy grunt na zjazdach 0,8*28 = 22,400000
wpusty-85% 0,85*8*1,0*2,0*2,0 = 27,200000
przykanaliki f200-85% 0,85*1,0*20 = 17,000000
ściek podchodnikowy-85% 0,85*1,5 = 1,275000
studnie-85% 0,85*4*6 = 20,400000

623 623 m3
2.2 Nr STWiOR: D-02.01.01.00

Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem wraz z utylizacją, kategoria gruntu 
III
tab. robót ziemnych kol.9-10% 0,1*594 = 59,400000
wpusty-15% 0,15*8*1,0*2,0*2,0 = 4,800000
przykanaliki f200-15% 0,15*1,0*20 = 3,000000
ściek podchodnikowy-15% 0,15*1,5 = 0,225000
studnie-15% 0,15*4*6 = 3,600000
remont rowu melioracyjnego na 
dł.15m

 
15 = 15,000000

86,0 86,0 m3
2.3 Nr STWiOR: D-02.01.01.00; D-02.03.01

dostarczenie  gruntu budowlanego kat.II (grunt niespoisty, sypki)
tab. robót ziemnych kol.10- 
105%

 
1,05*297 = 311,850000

wpusty 0,85*8*1,0*2,0*2,0 = 27,200000
przykanaliki 20 = 20,000000
studnie 20,4 = 20,400000

379,5 379,5 m3
2.4 Nr STWiOR: D-02.03.01

Ręczne formowanie nasypów, ziemia dostarczona samochodami samowyładowczymi, 
kategoria gruntu I-II
tab. robót ziemnych kol.10 297 = 297,000000
wpusty, przykanaliki, studnie 65,6 = 65,600000

362,6 362,6 m3
2.5 Nr STWiOR: D-02.03.01

Plantowanie (obrobienie na czysto), skarpy i korona nasypów, kategoria gruntu 
I-III 300 m2

3 Nr STWiOR: D-03.00.00
Odwodnienie korpusu drogowego

3.1 Nr STWiOR: D-03.01.01
umocnienie wylotu WL2 (f1000) ścianką czołową żelbetową dł. 4m i gr.25cm 2,25 m3

3.2 Nr STWiOR: D-03.02.01
regulacja pionowa studni rewizyjnych kanalizacji sanitarnej wraz z wymianą 
włazu 5 szt

3.3 Nr STWiOR: D-03.02.01
Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi˙1200˙mm, - właz z 
polimerobetonu
S: 1, 3, 4 3 = 3,000000

3 3 szt
3.4 Nr STWiOR: D-03.02.01

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi˙1400˙mm,- właz z 
polimerobetonu
S: 2, 5, 6 3 = 3,000000

3 3 szt
3.5 Nr STWiOR: D-03.02.01

Studzienki ściekowe uliczne, Fi˙500˙mm, z prefabrykowanym osadnikiem, bez 
syfonu, z pierścieniem odciążającym, wpust żeliwny BOCZNY kl. D400 6 szt

3.6 Nr STWiOR: D-03.02.01
Studzienki ściekowe uliczne i podwórzowe, Fi˙500˙mm, z osadnikiem bez syfonu 2 szt

3.7 Nr STWiOR: D-03.02.01
Podłoża pod kanały z piasku- przez analogię
f300 0,15*0,3*22 = 0,990000
f500 0,15*0,5*(45+44+38,6) = 9,570000
f1000 0,2*1,0*(51+1) = 10,400000

21,0 21,0 m3
3.8 Nr STWiOR: D-03.02.01

Kanały z rur typu PVC SN8 SDR 34  łączone na wcisk, Fi˙200˙mm - przykanaliki
18+1,5 = 19,500000

20 20 m
3.9 Nr STWiOR: D-03.02.01

Kanały z rur PEHD, Fi˙300˙mm SN8- przez analogię 22 m
3.10 Nr STWiOR: D-03.02.01

Kanały z rur PEHD, Fi˙500˙mm SN8- przez analogię
45+44+38,6 = 127,600000

127,6 127,6 m
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3.11 Nr STWiOR: D-03.02.01
Kanały z rur żelbetowych typu WIPRO łączonych na uszczelkę gumową, Fi˙1000˙mm,
bez możliwości rozwiezienia rur na skraj wykopu

51+1 = 52,000000
52 52 m

3.12 Nr STWiOR: D-03.02.01
Obudowy wylotów  kolektorów, wylot z betonu
WL: 1 1 = 1,000000

1 1 szt
3.13 Nr STWiOR: D-03.02.01

Umocnienie skarp płytami bet. ażurowymi wraz z zahumusowaniem otworów
WL1 3*(0,6+0,4+0,6) = 4,800000
WL2 10*(0,6+0,6+0,6) = 18,000000
wpust W2 i W7 (0,6+0,4+0,6)*(4+5) = 14,400000

37,2 37,2 m2
4 Nr STWiOR: D-04.00.00
Podbudowy

4.1 Nr STWiOR: D-04.01.01
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, 
wykonywane ręcznie, kategoria gruntu II-IV
chodnik (738+1,8*(118+88))-264,5-12,24 = 832,060000
zjazdy z kostki bruk. - tab. 
zjazdów

 
264,5+40,5*1,05 = 307,025000

zjazdy z kostki. - tab. 
zjazdów-KR1

 
30*1,05 = 31,500000

zjazdy z B-A. - tab. 
zjazdów-KR1

 
25*1,1 = 27,500000

zjazdy z kruszywa. - tab. 
zjazdów

 
20*1,05 = 21,000000

wpusty 2*6 = 12,000000
1 231,1 1 231,1 m2

4.2 Nr STWiOR: D-04.03.01
Skropienie nawierzchni emulsją
jezdnia 2*2985 = 5 970,000000

5 970,0 5 970,0 m2
4.3 Nr STWiOR: D-04.02.02

w. mrozoochronna z pospółki, zagęszczanie ręczne, warstwa po zagęszczeniu 10˙cm
zjazdy indywid. przez chodnik (264,5+40,5*1,05)-(203,3+4,5+ 

3,5) = 95,725000
zjazdy z kruszywa. - tab. 
zjazdów

 
20*1,05 = 21,000000

116,7 116,7 m2
4.4 Nr STWiOR: D-04.02.02

w. mrozoochronna z pospółki, zagęszczanie ręczne, warstwa po zagęszczeniu 15˙cm
chodnik w km 0+009 - 0+340 (738-1,8*10-1,8*15)-203,3 = 489,700000
chodnik w km 0+372 - 0+405 1,8*24 = 43,200000
chodnik w km 0+488,5- 0+496 1,8*3 = 5,400000

538,3 538,3 m2
4.5 Nr STWiOR: D-04.02.02

w. mrozoochronna z pospółki, zagęszczanie ręczne, warstwa po zagęszczeniu 20˙cm
zjazdy indywid. przez chodnik  
w km 0+009 - 0+340

 
203,3+(4,5+3,5) = 211,300000

zjazdy indywid. przez chodnik  
w km 0+372 - 0+405

 
30*1,05 = 31,500000

242,8 242,8 m2
4.6 Nr STWiOR: D-04.05.01k

w. mrozoochronna z mieszanki związanej cementem  C1,5/2 <=4,0MPa, warstwa po 
zagęszczeniu 22cm-przez analogię
zjazdy z B-A. - tab. 
zjazdów-KR1

 
25*1,05 = 26,250000

wpusty 6*2 = 12,000000
38,3 38,3 m2

4.7 Nr STWiOR: D-04.05.01k
w. mrozoochronna z mieszanki związanej cementem  C1,5/2 <=4,0MPa, warstwa po 
zagęszczeniu 10cm
chodnik w km 0+003,5 - 0+009 1,8*10 = 18,000000
chodnik w km 0+340 - 0+372 1,8*(15+7) = 39,600000
chodnik w km 0+405 - 0+488,5 1,8*80,5-2*12,24 = 120,420000
chodnik w km 0+496- 0+580 1,8*85-3*12,24 = 116,280000
zjazdy z kostki bruk. - tab. 
zjazdów

(264,5+40,5*1,05)-(203,3+4,5+ 
3,5) = 95,725000

390,0 390,0 m2
4.8 Nr STWiOR: D-04.04.02

w. podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego naturalnego 0/32, warstwa po 
zagęszczeniu 15cm -stabilizacja mechaniczna
chodnik (738+1,8*(118+88))-264,5-12,24 = 832,060000
zjazdy z kruszywa. - tab. 
zjazdów

 
20 = 20,000000

852,1 852,1 m2
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4.9 Nr STWiOR: D-04.04.02
w. podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego naturalnego 0/63, warstwa po 
zagęszczeniu 20cm  -stabilizacja mechaniczna
zjazdy z kostki - tab. zjazdów 264,5+40,5 = 305,000000
zjazdy z B-A. - tab. 
zjazdów-KR1

 
25*1,03 = 25,750000

wpusty 6*2 = 12,000000
342,8 342,8 m2

4.10 Nr STWiOR: D-04.04.02
w. podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego naturalnego 0/63, warstwa po 
zagęszczeniu 25cm  -stabilizacja mechaniczna
zjazdy z kostki. - tab. 
zjazdów-KR1

 
30*1,03 = 30,900000

30,9 30,9 m2
4.11 Nr STWiOR: D-04.04.02

Wyrównanie istniejącej podbudowy (zagęszczenie mechaniczne), tłuczniem 
sortowanym, warstwa po zagęszczeniu do 10˙cm - pobocze jezdni

0,75*(580-12)*0,08 = 34,080000
34,1 34,1 m3

5 Nr STWiOR: D-05.00.00
Nawierzchnia

5.1 Nr STWiOR: D-05.03.11
Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno z odwiezieniem ścinki na
plac składowania na odległość do 20 km, głębokość śr. frezowania 1 cm 2 985 m2

5.2 Nr STWiOR: D-05.03.05e
Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną

59*2,5 = 147,500000
147,5 147,5 t

5.3 Nr STWiOR: D-05.03.05e
warstwa wiążąca, beton asfaltowy, grubość po zagęszczeniu 5˙cm
zjazdy z B-A. - tab. 
zjazdów-KR1

 
25*1,01 = 25,250000

wpusty 6*2 = 12,000000
37,3 37,3 m2

5.4 Nr STWiOR: D-05.03.05b
Nawierzchnie z BA grubość po zagęszczeniu 5˙cm - przez analogię

2985 = 2 985,000000
2 985 2 985 m2

6 Nr STWiOR: D-06.00.00
roboty wykończeniowe

6.1 Nr STWiOR: D-06.03.01
Ścinanie poboczy mechanicznie, grubości do 10˙cm, nakłady podstawowe

0,75*(580-12) = 426,000000
426,0 426,0 m2

7 Nr STWiOR: D-07.00.00
Oznakowanie i el. bezpieczeństwa ruchu drogowego

7.1 Nr STWiOR: D-07.06.02
balustrada U-12a - szczegół rys. nr 10
WL: 2 5 = 5,000000
wpust W7 5 = 5,000000

10 10 m
7.2 Nr STWiOR: D-07.06.02

Cokoły z fundamentami, cokoły betonowe 0,20x0,30˙m, fundament 0,20x0,80˙m - 
B-20 45 m

7.3 Nr STWiOR: D-07.06.02
Ogrodzenie segmentowe stalowe systemowe na słupkach stalowych systemowych 
obsadzonych w cokole w tym brama szer. 5m  i furtka 50 m

7.4 Nr STWiOR: D-07.06.02
słupki z cegły silikatowej 40x40x150m 5 szt

7.5 Nr STWiOR: D-07.06.02
kalk. indywid. regulacja bram zjazdów indywidualnych - 2x5m 10 mb

8 Nr STWiOR: D-08.00.00
Elementy ulic

8.1 Nr STWiOR: D-08.01.01
Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe  15x30˙cm, ława z C12/15 gr.15cm, 
podsypka cementowo-piaskowa 589 m

8.2 Nr STWiOR: D-08.02.02
Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 6˙cm, podsypka cementowo-piaskowa
z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara
chodnik (738+1,8*(118+88))-264,5-12,24 = 832,060000

832,1 832,1 m2
8.3 Nr STWiOR: D-08.02.02

Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 8˙cm, podsypka cementowo-piaskowa
z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara
zjazdy z kostki bruk. - tab. 
zjazdów

 
264,5+40,5+30 = 335,000000

335,0 335,0 m2
8.4 Nr STWiOR: D-08.03.01.12

Obrzeża betonowe, 30x8˙cm
620 = 620,000000

620 620 m
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8.5 Nr STWiOR: D-08.01.01
Ławy  z mieszanki betonowej C12/15 B-15
pod obrzeża- ława gr.10cm 0,04*(620-127) = 19,720000
pod obrzeża- ława gr.15cm-tab. 
zjazdów

 
0,07*127 = 8,890000

pod płytę ażurową - umocnienie 
skarpy nasypu

 
0,2*0,15*10 = 0,300000

28,91 28,91 m3
8.6 Nr STWiOR: D-09.01.01

Humusowanie,pas zieleni, humus grubości 5˙cm, w tym powierzchnia umocniona 
ażurem 300 m2


