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FORMULARZ CENOWY 

ROBOTY DROGOWE   

  Numer  Wyszczególnienie Jednostka Cena 

jedn. 

Wartość 

netto LP. Specyfik. elementów     

  Technicz. rozliczeniowych nazwa ilość 

  01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE  x x   

  01.01.01. Odtworzenie trasy w terenie x x   

1 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy 

liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym, 
obsługa geodezyjna,  

      

inwentaryzacja powykonawcza, zastabilizowanie 
punktów osnowy geodezyjnej w sposób trwały w sposób 

trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz 

oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie 

km 0,98   

  01.02.01. Usunięcie drzew i krzewów x x   

2 Ścinanie drzew o średnicy  do 15 cm wraz z 
karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłużyc, gałęzi i 

karpiny na odl. do 10 km 

szt. 20,00   

3 01.02.02. Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej 
(humusu), gr. warstwy do 15 cm, wywóz nadmiaru 
humusu na odkład 

m2 3141,00   

  01.02.04 Rozbiórki elementów dróg x x   

4 Rozebranie nawierzchni z betonu, gr. 15cm 
(3.5+3.5+24+34) 

m2 65,00   

5 Rozebranie obrzeży (4.0x2) m 8,00   

6 Rozebranie nawierzchni z trylinki, gr 12cm (24) m2 24,00   

7 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno - 

bitumicznych  

m2 204,40   

8 Rozebranie słupków do znaków drogowych szt. 4,00   

9 Zdjęcie tarcz znaków drogowych  szt. 9,00   

10 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki na odległość do 
15km  

m3 32,00   

  02.00.00. ROBOTY ZIEMNE  x x   

11 02.01.01 Wykonanie wykopów  z odwiezieniem gruntu na 
odległość do 10 km: 

      

- kat. I-II  m3 110,00   

12 02.03.01 Wykonanie nasypów z gruntu kat. I-II z transportem 

urobku na odl. 10 km 

m3 131,00   

13 02.02.01 wzmocnienie podłoża gruntowego warstwa odcinająca z 

pospółki o grubości 10 cm 

m2 312,00   

  04.00.00. PODBUDOWY  x x   

  04.04.03 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie: 

x x   

14 - o grubości 15 cm 0/31,5  m2 1 582,00   

15 - o grubości 20 cm 31,5/63 m2 312,00   

  05.00.00. NAWIERZCHNIE  x x   

  05.03.17 Nawierzchnia asfaltowa x x   
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16 Uzupełnienie nawierzchni masą asfaltową gr. 5cm m2 204,40   

  05.03.23A Nawierzchnia z kostki betonowej x x   

17 - gr. 8cm na podsypce cem-piask. m2 312,00   

18 - gr. 6cm na podsypce cem-piask.  m2 1 582,00   

  07.00.00. URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU x x   

  07.01.01. Oznakowanie poziome x x   

19 Oznakowanie poziome jezdni materiałami 

cienkowarstwowymi - linie na skrzyżowaniach i 

przejściach 

m2 92,00   

  07.02.01. Oznakowanie pionowe x x   

20 Ustawienie słupów z rur stalowych ø70mm dla znaków 

drogowych z wykonaniem i zaypaniem dołów 
szt. 13,00   

21 Przymocowanie do gotowych słupków znaków 
informacyjnych typ D (prostokątnych 600x800mm) 

szt. 23,00   

  07.06.02. Urządzenia zabezpieczające ruch pieszych x x   

22 Ustawienie poręczy ochronnych sztywnych z rur 
stalowych (U-12a) 

m 8,00   

  08.00.00. ELEMENTY ULIC x x   

23 08.01.01 Ustawienie krawężników bet. wtopionych o wym. 

12x25cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu 
C12/15  

m 242,00   

24 Ustawienie krawężników bet. wyniesionych o wym. 

20x30cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu 
C12/15  

m 320,00   

25 Ustawienie krawężników bet. wtopionych o wym. 

20x30cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu 
C12/15  

m 132,00   

26 08.03.01 Ustawienie obrzeży betonowych 8x30cm na podsypce 
cem.-piaskowej  gr. 5cm 

m 1445,00   

  08.05.01. Ścieki uliczne x x   

27 Ułożenie ścieku z prefabrykowanych elementów  o 

wymiarach 60x50x15 na podsypce cem.-piaskowej 

m 3,00   

28 Ułożenie ścieku podchodnikowego z płyt chodnikowych o 
wymiarach 50x50x7cm na krawężnikach drogowych 

m 9,00   

  10.00.00. INNE ROBOTY x x   

  10.10.01M Rekultywacja gruntów przydrożnych x x   

29 Humusowanie z obsianiem skarp o szerokości do 1 m 
przy grubości warstwy ziemi urodzajnej 10cm z 
dowozem ziemi urodzajnej z odl. 15 km 

m2 1 247,00   

 Razem wartość netto:  

 VAT 23%  

 Razem wartość brutto:  


