
LP. PODSTAWA OPIS
JEDN. 
OBM

ILOŚĆ CENA JEDN. WARTOŚĆ

1

1 d. 1 D.01.03.02

Rozebranie mechaniczne nawierzchni z 

mieszanek mineralno - bitumicznych, grub. 

nawierzchni 4 cm, wraz z transportem na 

baze WID, Zagościniec, ul. Asfaltowa

m2 355,00

2 d. 1 D.01.03.02

Rozebranie mechaniczne podbudowy z 

kruszywa łamanego lub naturalnego, grub. 

Warstwy 15 cm, wraz z transportem na baze 

WID Zagościniec, ul. Asfaltowa

m2 355,00

3 d. 1 D.01.03.02

Rozebranie krawężników betonowych, 

ułożonych na podsypce cementowo - 

piaskowej

m 89,99

4 d. 1 D.05.03.09

Wykonanie frezowania nawierzchni 

asfaltowych na zimno: średnia grubość 

warstwy 4 cm, odwiezienie urobku na baze 

WID Zagościniec ul. Asfaltowa

m2 45,00

2

5 d. 2 D.04.01.02

Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod 

warstwy konstrukcyjne nawierzchni 

wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-VI

m2 336,00

6 d. 2 D.04.05.01

Podbudowy z gruntu stabilizowanego 

cementem w ilości 25 kg/m2, warstwa gr. 15 

cm

m2 336,00

7 d. 2 D.04.04.02
Warstwa górna podbudowy z kruszyw 

łamanych warstwa po zagęszczeniugr 15 cm 
m2 336,00

8 d. 2 D.04.04.02
Warstwa dolna podbudowy z kruszyw 

łamanych, warstwa po zagęszczeniu gr 25 cm 
m2 336,00

9 d. 2 D.04.04.02
Warstwa górna podbudowy z kruszyw 

łamanych warstwa po zagęszczeniu gr 12 cm 
m2 336,00

10 d. 2 D.05.03.23

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 

grubości 8 cm czerwonej na podsypce 

cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin 

piaskiem

m2 336,00

11 d. 2 D.05.03.05

Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki 

mineralno - asfaltowej AC 11 S KR 3, grybości 

4 cm WRAZ Z DOWOZEM, dowiązanie do 

skrzyżowania i istniejącej nawierzchni w ul. 

Lipińskiej,  doworzonej

m2 45,00

3

12 d. 3 D.08.01.01

Ustawienie krawężników betonowych o 

wym. 20x30 cm wraz z wykonaniem ławy z 

oporem z betonu C12/15 (B15) wystające i 

wtopione

m 50,17

13 d. 3 D.08.01.01

Ustawienie krawężników betonowych o 

wym. 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy z 

oporem z betonu C12/15 (B15) wystające i 

wtopione

m 39,82

14 d. 3
D.08.02.01 

(analogia)

Wykonanie chodników z płyt betonowych o 

wym. 35x35x5 na podsypce cementowo - 

piaskowej - dwa rzędy żółtych płytek z 

wypustkami na przejściach dla pieszych

m2 22,40

15 d. 3 D.08.05.05

Ułożenie ścieku przychodnikowego z 

betonowej kostki brukowej. Szarej o grub. 8 

cm typu "Holand" na podsypce cementowo 

piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą 

cementową

m2 27,00

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu drogi powiatowej Nr 4361W ul. Lipińskiej z drogą 
gminną ul. Sikorskiego w Wołominie

Formularz cenowy

ROBOTY ROZBIÓRKOWE

SKRZYŻOWANIE WYNIESIONE

ELEMENTY Ulic



4

16 d. 4 D.07.01.01

Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową 

białą odblaskową - linie na skrzyżowaniach i 

przejściach dla pieszych

m2 35,72

17 d. 4 D.07.02.01

Ustawienie słupków z rur stalowych średnicy 

Φ70 mm dla znaków drogowych wraz z 

wkopaniem i zasypaniem dołów z ubiciem 

warstwami

szt. 12,00

18 d. 4 D.07.02.11

Przymocowanie do gotowych słupków 

znaków ostrzegawczych typu A (trójkąty o 

boku 750 mm), folia odblaskowa II generacji

szt. 6,00

19 d. 4 D.07.02.11

Przymocowanie do gotowych słupków 

znaków zakazu typu B (okrągłe o Φ 800 

mm), folia odblaskowa II generacji

szt. 4,00

20 d. 4 D.07.02.21

Przymocowanie do gotowych słupków 

znaków informacyjnych typu D (prostokątny 

600x750 mm), folia odblaskowa II generacji

szt. 9,00

21 d. 4 D.07.02.20

Przymocowanie do gotowych słupków 

tabliczek dla znaków drogowych, typu T, folia 

odblaskowa II generacji 

szt. 4,00

22 d. 4 wycena własna
Przestawienie istniejących znaków 

drogowych
szt. 3,00

5

23 d. 5 D.10.01.05
Regulacja pionowa studzienek 

kanalizacyjnych
szt. 8,00

24 d. 5 D.10.01.05
Refulacja pionowa zasów wodociągowych, 

gazowych
szt. 6,00

Przebudowa wpustów deszczowych: 

demontarz istniejących przyłączy wraz ze 

studzienkami ściekowymi ulicznymi szt. 4

budowa studzienek ściekowych ulicznych 

betonowych o śr 500 mm z osadnikiem bez 

syfonu, z pierścieniem obciążającym i kratką 

ściekową szt. 6

kanał z rur PVC łączonych na wcisk o śr. 

Zewn. 200 mm, o łącznej długości 44,0 m

26 d. 5

D.01.03.02 

D.05.03 

analogia 

(wycena 

własna)

Przełożenie chodnikw w obrębie 

skryżowania, w tym: rozebranie chodników, 

ponowne ułożenie kostki, regulacja 

wysokościowa łączna powierzchnia 113,6 

m2

kmpl. 1,00

27 d. 5 wycena własna

przestawienie ogrodzenia przy krzyżu: 

demontarz wraz z ustawieniem barierek 

stalowych, 

szt. 1,00

28 d. 5 wycena własna Czasowa organizacja ruchu szt. 1,00

29 d. 5 wycena własna Inwentaryzacja powykonawcza szt. 1,00

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem wartość kosztorysowa robót

INNE

25 d. 5 wycena własna kmpl. 1,00

STAŁA ORGANIZACJA RUCHU


