
Lp. Numer SST Opis robót
Jedn. 

obm.

Ilość 

jednostek

1 2 3 4 5

1 D-01.01.01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach 

ziemnych, trasa drogi w terenie równinnym wraz 

z wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej

km 0,254

2 D-01.02.04

Ciecie piłą nawierzchni asfaltowej w miejscu 

wykonania krawężnika wzdłuż drogi wraz z 

wywozem urobku na odległość, którą określi 

Wykonawca

mb 110,00

3 D-01.02.04
Rozebranie nawierzchni drogi z podbudową  

wraz z wywozem urobku na odległość, którą 

określi Wykonawca
m

2 33,00

4 D-01.03.35
Mechaniczne rozebranie pozostałości po 

ogrodzeniu wraz z wywozem urobku na 

odległość, którą określi Wykonawca

mb 38,00

5 D-01.02.04

Mechaniczne rozebranie istniejących zjazdów o 

nawierzchni betonowej lub innej utwardzonej 

wraz z wywozem urobku na odległość, którą 

określi Wykonawca

m
2 17,17

6 D-02.01.01

Mechaniczne zdjęcie warstwy humusu grubości 

do 10 cm wraz z transportem urobku na odkład 

na odległość, którą określi Wykonawca
m

2 718,23

7 D-02.01.01
Mechaniczne wykonanie wykopów w gruncie 

pod zjazdy z transportem urobku na odkład na 

odległość, którą określi Wykonawca
m

3 64,32

8 D-04.01.01
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod 

warstwy konstrukcyjne wykonane mechanicznie 

(pod zjazdy)
m

2 58,47

9 D-04.04.02

Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 

stabilizowanego mechanicznie pod zjazdy 

indywidualne i publiczne, grubość warstwy po 

zagęszczeniu 20 cm 

m
2 58,47

10 D-08.01.01

Ustawienie oporników betonowych wystających 

o wymiarach 12x25 cm na podsypce 

cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem ław z 

oporem z betonu 

C 12/15

mb 21,80

11 D-08.01.01

Ustawienie krawężników  betonowych 

wtopionych o wymiarach 15x30 cm na podsypce 

cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem ław z 

oporem z betonu 

C 12/15

mb 21,80

12 D-08.01.01

Ustawienie krawężników  betonowych 

wystających o wymiarach 15x30 cm na 

podsypce cementowo-piaskowej wraz z 

wykonaniem ław z oporem z betonu 

C 12/15

mb 87,31

13 D-05.03.23

Wykonanie zjazdów indywidualnych i 

publicznych z kostki brukowej grafitowej gr. 8 

cm, układanej na podsypce cementowo-

piaskowej 1:4 grubości 3 cm, spoiny wypełniane 

piaskiem

m
2 58,47

                                                                 PRZEDMIAR
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14 D-04.01.01

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod 

warstwy konstrukcyjne wykonane mechanicznie 

(pod chodnik)
m

2 467,65

15 D-08.03.01

Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 30x8 

cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione 

zaprawą cementową
m

2 357,70

16 D-04.04.01

Wykonanie podbudowy  z kruszywa naturalnego 

stabilizowanego mechanicznie (pod chodnik), 

grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm 
m

2 425,14

17 D-08.02.02

Wykonanie chodnika z kostki brukowej 

kolorowej gr. 6 cm, układanej na podsypce 

cementowo-piaskowej grubości 3 cm, spoiny 

wypełniane piaskiem

m
2 425,14

18 D-05.03.05

Odtworzenie nawierzchni bitumicznych - 

uzupełnienie ubytków między wbudowanym 

krawężnikiem a istniejącą nawierzchnią 

bitumiczną

t 1,50

19 D-07.02.01
Przestaiwnie tablicy ogłoszeniowej i znaku 

drogowego informacyjnego szt. 2,00

20 D-05.01.03

Utwardzenie terenu pobocza kruszywem 

naturalnym, grubość warstwy po zagęszczeniu 

15 cm 
m

2 293,06

21 D-07.01.01

Wykonanie projektu organizacji ruchu na czas 

prowadzenia robót w pasie drogi powiatowej 

wraz z ustawieniem znaków na drodze
kpl. 1,00

22
WYCENA 

WŁASNA

Oczyszczenie terenu budowy z resztek gruzu, 

śmieci wraz z zebraniem i wywozem na 

odległość, którą określi Wykonawca
kpl. 1,00

23 _
Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej 

powykonawczej
kpl. 1,00


