
L.p. Podstawa Opis robót  i obliczenie ich ilości J.m.
Ilość 

jednostek
Razem

STWiORB 
CPV

D-01.00.00
45111000-8
D-01.01.01

D-01.01.01
Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym kpl. 1,00

― układ drogowy dla zadania nr 1 - ULICE kpl. 1,00
D-01.02.02

D-01.02.02 Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o średniej 
grubości w-wy około 20cm z transportem humusu na odkład m2 2 292,00

― ul. Cicha m2 960,00
― ul. Cicha - sięgacz m2 458,00
― ul. Kościelna m2 674,00
― ul. Kościuszki m2 200,00
Materiał w miarę przydatnoci w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru należy 
wykorzystać do prac porządkowych w ramach zadania nr 4. Nadmiar 
materiału oraz materiał nienadający się do ponownego wbudowania stanowi 
własność Wykonawcy i należy go zutylizować.

D-01.02.04

D-01.02.04 Rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego gr. 20cm m2 6 760,00

Rozebranie istniejącej podbudowy z kruszywa łamanego, występującego 
pod jezdnią bitumiczną, podbudowa o średniej grubości gr. 20cm , 

― ul. Cicha m2 1627,00
― ul. Cicha - sięgacz m2 1432,00
― ul. Kościelna m2 2305,00

PRZEDMIAR ROBÓT - ULICE
KOMPLEKSOWA I WIELOASPEKTOWA REWITALIZACJA MIEJSCOWOŚCI SOLEC-ZDRÓJ.

Zadanie 1 - Budowa deptaka na ul. 1 Maja 
(od ul. Krakowskiej do ul. T. Kościuszki) oraz przebudowa 

ul. T. Kościuszki (od ul. 1 Maja do ul. Partyzantów), 
ul. Kościelnej (od ul. 1 Maja do ul. Cichej), ul. Cichej wraz z budową elementów małej architektury w 

tym fontanny i toalet oraz przebudowa i budowa sieci infrastruktury technicznej.

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych 

2

Zdjęcie warstwy humusu lub /i darniny

1

3

Rozbiórki elementów dróg

― ul. Kościelna m 2305,00
― ul. Kościuszki m2 1303,00
― 1-go Maja m2 93,00
Materiał z rozbiórki w miarę przydatnoci w uzgodnieniu z Inspektorem 
Nadzoru należy wykorzystać w ramach zadania nr 1-4. Nadmiar materiału 
oraz materiał nienadający się do ponownego wbudowania stanowi własność 
Wykonawcy i należy go zutylizować.

D-01.02.04 Rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego gr. 20cm m2 3 667,00

Rozebranie istniejącej podbudowy z kruszywa łamanego, występującego 
pod chodnikami i zjazdami, podbudowa o średniej grubości gr. 20cm , 

― ul. Cicha m2 877,00
― ul. Cicha - sięgacz m2 932,00
― ul. Kościelna m2 644,00
― ul. Kościuszki m2 1189,00
― 1-go Maja m2 25,00
Materiał z rozbiórki w miarę przydatnoci w uzgodnieniu z Inspektorem 
Nadzoru należy wykorzystać w ramach zadania nr 1-4. Nadmiar materiału 
oraz materiał nienadający się do ponownego wbudowania stanowi własność 
Wykonawcy i należy go zutylizować.

D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni bitumicznej gr. 7cm m2 3 059,00
Rozebranie istniejącej nawierzchni bitumicznej poprzez frezowanie, o 
średniej grubości 7cm
 - ul. Cicha m2 1627,00
 - ul. Cicha - sięgacz m2 1432,00

Materiał z rozbiórki stanowi własność wykonawcy i należy go zutylizować

D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni bitumicznej gr. 8cm m2 3 608,00
Rozebranie istniejącej nawierzchni bitumicznej poprzez frezowanie, o 
średniej grubości 8cm
 - ul. Kościelna m2 2305,00
 - ul. Kościuszki m2 1303,00

Materiał z rozbiórki stanowi własność wykonawcy i należy go zutylizować

5

4

6
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D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni bitumicznej gr. 14cm m2 93,00
Rozebranie istniejącej nawierzchni bitumicznej poprzez frezowanie, o 
średniej grubości 14cm
 - 1-go Maja m2 93,00

Materiał z rozbiórki stanowi własność wykonawcy i należy go zutylizować

D-01.02.04 Rozebranie chodników z kostki brukowej betonowej gr. 8cm m2 3 537,00
― rozebranie istniejącej nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej 
gr 8cm
― ul. Cicha m2 877,00
― ul. Cicha - sięgacz m2 802,00
― ul. Kościelna m2 644,00
― ul. Kościuszki m2 1189,00
― 1-go Maja m2 25,00
Materiał z rozbiórki poukładany na paletach należy przekazać w miejsce 
wskazane przez Inwestora

D-01.02.04 Rozebranie chodników z płytek chodnikowych betonowych 50x50 gr. 
7cm

m2 130,00

― rozebranie istniejącej nawierzchni chodnika z płytek chodniwkowych 
betonowych o wymiarach 50x50 gr. 7cm
― ul. Cicha - sięgacz m2 130,00

D-01.02.04 Rozebranie istniejących krawężników betonowych 15x30cm na ławie 
betonowej 

m 1 657,00

― ul. Cicha m 381,00
― ul. Cicha - sięgacz m 399,00
― ul. Kościelna m 439,00
― ul. Kościuszki m 420,00
― 1-go Maja m 18,00

Materiał z rozbiórki stanowi własność Wykonawcy i należy go zutylizować

D-01.02.04 Rozebranie obrzeży betonowych 8x30cm wraz z ławą betonową m 1 248,00
― ul. Cicha m 355,00
― ul. Cicha - sięgacz m 466,00
― ul. Kościelna m 262,00
― ul. Kościuszki m 150,00
― 1-go Maja m 15,00

Materiał z rozbiórki stanowi własność Wykonawcy i należy go zutylizować

D-01.02.04 Rozebranie istniejących znaków pionowych szt. 18,00
― ul. Cicha szt. 5,00
― ul. Cicha - sięgacz szt. 2,00
― ul. Kościelna szt. 8,00
― ul. Kościuszki szt. 3,00
Materiał z rozbiórki należy przekazać w miejsce wskazane przez 

7

11

9

12

8

10

Materiał z rozbiórki należy przekazać w miejsce wskazane przez 
Zamawiającego

D-01.02.04 Przestawienie istniejącego ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych, 
kolidujacego z rozwiązaniami projektowymi, działka nr 63

m 45,00

― ul. Cicha - sięgacz m 45,00

STWiORB 
CPV

D-02.00.00
45111000-8
D-02.01.01

D-02.01.01 Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. I-V z transportem urobku 
w nasyp lub na odkład z ewentualną utylizacją w przypadku braku jego 
przydatności lub nadmiaru oraz profilowaniem podłoża. 

m3 5 013,00

― ul. Cicha m3 1 574,00

― ul. Cicha - sięgacz m3 1 161,00

― ul. Kościelna m3 1 455,00

― ul. Kościuszki m3 777,00

― 1-go Maja m3 46,00
D-02.03.01

D-02.03.01 Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-VI uzyskanego z 
wykopu lub z dowozu

m3 260,00

― ul. Cicha m3 75,00

― ul. Cicha - sięgacz m3 50,00

― ul. Kościelna m3 80,00

― ul. Kościuszki m3 55,00

ROBOTY ZIEMNE
Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
Wykonanie wykopów 

13

14

Jeżeli materiał z wykopu nie będzie spełniał wymogów, należy go zutylizować na koszt Wykonawcy i wykonać nasyp z 
materiały z dowozu

Wykonanie nasypów

15
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STWiORB 
CPV

D-04.00.00
45233000-9
D-04.02.02
D-04.02.02 Wykonanie warstwy mrozoochronnej z kruszywa łamanego 31,5/63, gr. 

warstwy 22cm - konstrukcja nr 1
m2 4 462,70

― ul. Cicha m2 1438,80
― ul. Cicha - sięgacz m2 1131,90
― ul. Kościelna m2 874,50
― ul. Kościuszki m2 1 017,50

D-04.02.02 Wykonanie warstwy mrozoochronnej z kruszywa łamanego 31,5/63 z 
dodatkiem klińca 16/31,5 -  gr. warstwy 20cm - konstrukcja nr 3 m2 1 619,75

― ul. Cicha - sięgacz m2 586,96
― ul. Kościelna m2 884,73
― ul. Kościuszki m2 51,26
― 1-go Maja m2 96,80

D-04.02.02 Wykonanie warstwy mrozoochronnej z kruszywa łamanego 31,5/63 z 
dodatkiem klińca 16/31,5 -  gr. warstwy 30cm - konstrukcja nr 4 m2 1 104,51

― ul. Cicha - sięgacz m2 341,00
― ul. Kościelna m2 407,00
― 1-go Maja m2 356,51

D-04.02.02 Wykonanie warstwy mrozoochronnej z kruszywa łamanego 31,5/63, gr. 
warstwy 22cm - konstrukcja nr 5

m2 355,30

― skrzyżowanie ul. Cicha i ul. Kościelna m2 355,30
D-04.03.01
D-04.03.01 Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie m2 6 364,00

― ul. Cicha m2 2616,00
― ul. Cicha - sięgacz m2 2058,00
― ul. Kościelna m2 1590,00
― ul. Kościuszki m2 100,00

D-04.03.01 Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową m2 6 364,00
― ul. Cicha m2 2616,00
― ul. Cicha - sięgacz m2 2058,00
― ul. Kościelna m2 1590,00
― ul. Kościuszki m2 100,00

D-04.04.02
D-04.04.02 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5, stabilizowanego 

mechanicznie gr. w-wy 20 cm, kruszywo C90/3 - konstrukcja nr 1 m2 4 057,00

― ul. Cicha m2 1308,00
― ul. Cicha - sięgacz m2 1029,00

21

22

17

Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
20

PODBUDOWY
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

19

Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

Warstwa mrozoochronna

18

16

― ul. Cicha - sięgacz m 1029,00
― ul. Kościelna m2 795,00
― ul. Kościuszki m2 925,00

D-04.04.02 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5, stabilizowanego 
mechanicznie gr. w-wy 20 cm, kruszywo C90/3 - konstrukcja nr 5 m2 323,00

― skrzyżowanie ul. Cicha i ul. Kościelna m2 323,00
D-04.04.02 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5, stabilizowanego 

mechanicznie gr. w-wy 35 cm, kruszywo C90/3 - konstrukcja nr 2 m2 3 636,90

― ul. Cicha m2 1489,60
― ul. Cicha - sięgacz m2 575,70
― ul. Kościelna m2 538,70
― ul. Kościuszki m2 1032,90

D-04.05.01
D-04.05.01 Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego 

spoiwem hydraulicznym o C3/4 Grubość warstwy 15 cm - warunkowe 
wzmocnienie

m2 809,88

**) - W przypadku braku uzyskania E2>45MPa, sposób wzmocnienia 
podłoża należy uzgodnić z Inspektorem Nadzoru w oparciu o uzyskaną 
wartość E2. Sugerowane wzmocnienie z w-wy gruntu stabilizowanego 
spoiwem hydraulicznym C3/4 gr 15cm. m2 809,88

D-04.05.01 Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego 
spoiwem hydraulicznym o C3/4 Grubość warstwy 15 cm - warunkowe 
wzmocnienie

m2 1 204,50

***) - W przypadku braku uzyskania E2>25MPa, sposób wzmocnienia 
podłoża należy uzgodnić z Inspektorem Nadzoru w oparciu o uzyskaną 
wartość E2. Sugerowane wzmocnienie z w-wy gruntu stabilizowanego 
spoiwem hydraulicznym C3/4 gr 15cm. m2 1204,50

D-04.05.01 Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego 
spoiwem hydraulicznym o C3/4. Grubość warstwy 20 cm - warunkowe 
wzmocnieie

m2 617,31

*) - W przypadku braku uzyskania E2>80MPa, sposób wzmocnienia podłoża 
należy uzgodnić z Inspektorem Nadzoru w oparciu o uzyskaną wartość E2. 
Sugerowane wzmocnienie z w-wy gruntu stabilizowanego spoiwem 
hydraulicznym C3/4 gr 20cm.

m2 617,31

26

Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu lub kruszywa stabilizowanego hydraulicznie

23

25

27

24
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D-04.05.01 Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego 
spoiwem hydraulicznym o C3/4. Grubość warstwy 24 cm - konstrukcja 
nr 1

m2 4 462,70

― ul. Cicha m2 1438,80
― ul. Cicha - sięgacz m2 1131,90
― ul. Kościelna m2 874,50
― ul. Kościuszki m2 1 017,50

D-04.05.01 Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego 
spoiwem hydraulicznym o C3/4. Grubość warstwy 24 cm - konstrukcja 
nr 5

m2 355,30

― skrzyżowanie ul. Cicha i ul. Kościelna m2 355,30
D-04.06.01
D-04.06.01 Wykonanie podbudowy z chudego betonu B10 (C8/10), grubość 

warstwy 15 cm - konstrukcja nr 3
m2 1 472,50

― ul. Cicha - sięgacz m2 533,60
― ul. Kościelna m2 804,30
― ul. Kościuszki m2 46,60
― 1-go Maja m2 88,00

D-04.06.01 Wykonanie podbudowy z chudego betonu B10 (C8/10), grubość 
warstwy 20 cm - konstrukcja nr 4

m2 1 004,10

― ul. Cicha - sięgacz m2 310,00
― ul. Kościelna m2 370,00
― 1-go Maja m2 324,10

STWiORB 
CPV

D-05.00.00
45233000-9
D-05.03.05
D-05.03.05 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16 W warstwa 

wiążąca, gr. w-wy  8 cm, KR2 - konstrukcja nr 1
m2 4 057,00

― ul. Cicha m2 1308,00
― ul. Cicha - sięgacz m2 1029,00
― ul. Kościelna m2 795,00
― ul. Kościuszki m2 925,00

D-05.03.06
D-05.03.06 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S warstwa 

ścieralna, gr. w-wy  4 cm, KR2 - konstrukcja nr 1
m2 4 057,00

― ul. Cicha m2 1308,00
― ul. Cicha - sięgacz m2 1029,00
― ul. Kościelna m2 795,00
― ul. Kościuszki m2 925,00

D-05.03.23
D-05.03.23 Wykonanie nawierzchni z płyty brukowej o wymiarach 0,4x0,8x0,12 

grubości 12cm na podsypce kamiennej 0/4mm, 0/8mm lub grysie m2 1 472,50

31

29

28

Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wiążąca
32

Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna

30

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej - płyta brukowa

Podbudowa z chudego betonu

NAWIERZCHNIE
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

33

34
grubości 12cm na podsypce kamiennej 0/4mm, 0/8mm lub grysie 
2/8mm - konstukcja nr 3

m2 1 472,50

― ul. Cicha - sięgacz m2 533,60
― ul. Kościelna m2 804,30
― ul. Kościuszki m2 46,60
― 1-go Maja m2 88,00

D-05.03.23 Wykonanie nawierzchni z płyty brukowej o wymiarach 0,4x0,8x0,12 
grubości 12cm na podsypce kamiennej 0/4mm, 0/8mm lub grysie 
2/8mm - konstukcja nr 4

m2 1 004,10

― ul. Cicha - sięgacz m2 310,00
― ul. Kościelna m2 370,00
― 1-go Maja m2 324,10

D-05.03.23a
D-05.03.23a Wykonanie nawierzchni z kostek brukowych betonowych 10x20 gr. 

8cm, na chodnikach (kolor szary) i  na zjazdach (kolor czerwony) - na 
podsypce cementowo piaskowej 1:4 gr. 3cm - konstrukcja nr 2

m2 3 636,90

― ul. Cicha m2 1489,60
― ul. Cicha - sięgacz m2 575,70
― ul. Kościelna m2 538,70
― ul. Kościuszki m2 1032,90

D-05.03.23a Wykonanie nawierzchni z kostek brukowych betonowych 10x20 gr. 
8cm, na wyniesionym skrzyżowaniu ul. Cichej z ul. Kościelną (kolor 
grafitowy) - na podsypce cementowo piaskowej 1:4 gr. 4cm - 
konstrukcja nr 5

m2 323,00

― skrzyżowanie ul. Cicha i ul. Kościelna m2 323,00
D-05.03.23a Wykonanie nawierzchni z kostek brukowych integracyjnych 10x20x8, 

na przejściach dla pieszych - szerokość pasa 0,80m na podsypce 
cementowo piaskowej

m2 83,20

― ul. Cicha m2 25,60
― ul. Cicha - sięgacz m2 6,40
― ul. Kościelna m2 32,00
― ul. Kościuszki m2 6,40
― 1-go Maja m2 12,80

37

36

35

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

38
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STWiORB 
CPV

D-06.00.00
45233000-9
D-06.01.01
D-06.03.01a Pobocze utwardzone kruszywem łamanym m2 62,00

Wykonanie pobocza z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 15cm 
stabiizowanego mechanicznie
― ul. Cicha m2 11,00
― ul. Kościelna m2 51,00

STWiORB 
CPV

D-07.00.00
45233000-9

07.01.01
07.01.01 Wykonanie oznakowania poziomego m2 122,09

P-10 - 8 sztuk, 40mb m2 80,00
P-14, 10mb m2 3,75
P-25, 30mb m2 6,90
Linie oddzielające miejsca postojowe 0,12 * 262mb m2 31,44

07.01.01 Wykonanie oznakowania poziomego szt. 5,00
P-24 wraz z malowaniem miejsca na niebiesko szt. 5,00

07.02.01

wg wymagań 
producenta

Wykonanie punktowych elementów odblaskowych, szklanych, 
dwustronnych, dwubarwnych biały i czerwony zatopionych w 
krawęznikach - typ 1 PEO

szt. 106,00

― ul. 1-go Maja szt. 106,00
07.02.01 Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych fi 70 szt. 44,00

― zadanie nr 1 szt. 44,00
07.02.01 Przymocowanie tarcz znaków drogowych do słupków - typ A

(folia odblaskowa I generacji)
szt. 9,00

A-7 szt. 3,00
A-11a szt. 6,00

07.02.01 Przymocowanie tarcz znaków drogowych do słupków - typ B
(folia odblaskowa I generacji)

szt. 11,00

B-2 szt. 2,00
B-43 szt. 5,00
B-44 szt. 4,00

07.02.01 Przymocowanie tarcz znaków drogowych do słupków - typ D
(folia odblaskowa I generacji)

szt. 40,00

D-1 szt. 4,00
D-4a szt. 1,00
D-5 szt. 2,00
D-6 szt. 24,00
D-18 szt. 8,00

39

46

45

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
Umocnienie powierzchni, humusowanie

41

OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
Wykonawca wyceniając stałą organizację ruchu powinien uwzględnić koszty czasowej organizacji ruchu wg 

Oznakowanie pionowe

40

42

44

43

Oznakowanie poziome

D-18 szt. 8,00
D-41 szt. 1,00

47 07.02.01 Przymocowanie tarcz znaków drogowych do słupków - typ T
(folia odblaskowa I generacji)

szt. 8,00

T-0 szt. 6,00
T-30a szt. 2,00

STWiORB 
CPV

D-08.00.00
45233000-9
D-08.01.01
D-08.01.01 Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20x30 cm na ławie 

betonowej o odsłonięciu 12cm
m 266,00

― ul. Cicha m2 94,00
― ul. Cicha - sięgacz m2 172,00

D-08.01.01 Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20x30 cm na ławie 
betonowej o odsłonięciu 6cm

m 772,00

― ul. Cicha m2 227,00
― ul. Cicha - sięgacz m2 18,00
― ul. Kościelna m2 284,00
― ul. Kościuszki m2 243,00

D-08.01.01 Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20x30 cm na ławie 
betonowej o odsłonięciu 2cm - na zjazdach i przejściach dla pieszych

m 566,00

― ul. Cicha m2 215,00
― ul. Cicha - sięgacz m2 131,00
― ul. Kościelna m2 89,00
― ul. Kościuszki m2 131,00

D-08.01.01 Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20x30 cm 
wtopionych do powierzchni nawierzchni, na ławie betonowej - 
oporników

m 213,00

 - ul. Cicha m 10,00
― ul. Cicha - sięgacz m 74,00
― ul. Kościelna m 16,00
― ul. Kościuszki m 10,00
― 1-go Maja m 103,00

D-08.01.01 Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 10x30 cm 
wtopionych do powierzchni nawierzchni, na ławie betonowej  - 
oporników

m 25,00

― ul. Cicha - sięgacz m 25,00

48
Krawężniki betonowe

49

51

52

50

ELEMENTY ULIC
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
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D-08.03.01
D-08.03.01 Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm, na ławie 

betonowej
mb 2 205,30

― ul. Cicha mb 602,30
― ul. Cicha - sięgacz mb 436,00
― ul. Kościelna mb 483,00
― ul. Kościuszki mb 684,00

-
-

wg wymagań 
producenta

Wykonanie obrzeża trawnikowego (ekobordu) obramowującego 
nawierzchnię części pieszej deptaka, wymagania zgodnie z zaleceniami 
producenta

mb 210,00

― ul. Cicha - sięgacz mb 45,00
― ul. Kościelna mb 165,00

D-08.05.03
D-08.05.03 Wykonanie ścieku z dwóch rzedów kostki kamiennej na ławie 

betonowej, ściek szerokości 20cm obnizony 1cm w stosunku do 
naierzchni jezdni

mb 1 490,00

― ul. Cicha mb 400,00
― ul. Cicha - sięgacz mb 240,00
― ul. Kościelna mb 450,00
― ul. Kościuszki mb 400,00

55

Obramowanie części pieszych deptaka

53

54

Betonowe obrzeża chodnikowe 

Ścieki z kostki kamiennej

Murki oporowe/palisada
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