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Podstawa nak}adu, opis pozYcji, wYlicżenie ilości fobót Tlość Krot. Jedn.
1 9-9ora d."qi ł"crn
ą RobotY prżygotowawcZe
2.1 LNR 2oa/119/3

RoboŁy pornierołe przy liniowych robotach zienmych,
-równinn},rn 607 n]3.{D^.l}r'ldĄL'.

trasa dróg w Łerenie
0,607

Planl-owanie skaEp i kofony na9]póv, kategoria gruntu l-fII 6o.1x:r,25a2r2 1 518 m2.'.Z l\att( ZJtl .LUl/ _L

KorlrŁa }Ykonywane Ęa całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie,kategoiii ITT, na głębokości 20.cm 60] x 5,70
giunt

3 460 na3.J l.N]?. z3!/ !ul/ 2
Ko.lrta wykon}&ane na całej szei:okości jezdĘi
1rI, dodatek ua każde dalsże s,cm głębokości

nechanicznie, grunt kategorii
3 460 §]2J.4 l(NH 23]-/ 1_L4l 5

WYkonanie dolnej waistvY podbudowY z niesortu fr:. o-60mm grubość \,arstŁY pozaqęszczeniu ']-5 cll 601X-5,1o 3 460 $2
J-5 Mś ZJ,L/ -La4l b

IĄYkonanie dolnej wai]§b.fl podbudovy Z niesortu fr.0-60nfll,
dalszfr 1-c$ grubości po zagęszcze^iu 6o1X5,.7a

dodatek za każdy
3 460 ll2

J ! o ]ŃK ZJll 1-rłl /

WykoBanie górBej pod]rudoicy ż nlesoiŁu fr.o-31,5 m!r, grubość Varstvy po
2aqes zczenilr 8. cm 3 !60 1l2

grulcość t-arstĄl po
_ NB ZJrl ]_LUl _L

podirtldoŁly z nieszanek Edneralr}o-bitlrroicznYch o-31,5 ne ,

-,- _?es=E9?ę!i!jcm 607x5, ?0 3 Ą60 n25.a !l!]li zrl/ !Iu/ż
Podoudoł,y z mi es zanek mlneIa]no-biitrmi cżnych o,3 1, 5nu!
nastepny 1.cnl łarstlry krotność 8 60.1z5,.70

dodatek za każdy
3 460 8,00 nżJ.9 ł(NĘ żJ1l1UU4/ /

skropienie nałierżchni drogoi,-ej a§faltem 3160 na

Na}rierzchnie Z eieszanek tsiDe]:alno,bitueicznych }aafstlła wiąźąca o glubości4-cm po Zagęsżczenilr 607x5,60 3 400 n2l-z lń zJl/slvłz
Nawierzchnie z mies zane k rlinelalno-bittrmi cznych varstwa tiążaca dodaiek

.--_€Ś{=!!łry,]jqg!Ul9ości,\",arstv]r po zagęsżczeniu krotność 2 607x5,60 3 400 2,aa rr2A,.3 I<ł]R 23L/ Ioo4l1
sk opienie nawier:żchni qrogowej a5faltem 3 400 i2
NawieĘZchnie z mieszanek łLi ne ra 1no-bi tumi c znyctrgiubości 3.cn po zagęszcżeniu 607x5,5

, warstwa ścielatna o
3 339 n0

Naw-ierzchnie z mieszanek mine.alno-bitullliqznych wa.rsbra ścieralna , dodatek
_ Za \-żdy dalsZy i.cm oIubości warsrwY po żag;szcueniu,! lrih?rożerlle DoDoczv

3 339

0,83 nż

n2

n3

5.1 toR 2311116/3
Ijtwardzenie Poboczy niesortem o-31,smnt rozścielane mechaBicżnier grubość

_, _ 
=::ĘY 

po zaqęsżcżen 10 cm ) krotność 0,83 ÓO7x0,75x2 911

6 .1 Ił,lR 2o1 / 2I1 / j 

-

_ !BrĘoł3.ie ,Ykopu pod p].żepust grun! na odkład l4xa,5r,L|26.2 rc{R 231,/605,/1

= _ ry_}9Ą=łi_13!ry fundamento,rej Z nieso].Łu gr_25 cm !Ą x1-,0xa.25 3,5 n3

r.urY I\aPRo Fi.60.qn
6,3 KNR 233l601/1 (1)

CZęści prżeloiowe prefabrykovanych prżepustó}. drogołrych 14b.4 KNR 23 3/ 60 6/.I (])
.. i{Ykonanie murków czołoi\,ych z betonu B-20 |c20/ 25) - 2szŁ 1,58 m3

odleqŁość do 10.n, 9Itlnt
9.J rui^ ZvrlzJUlJ (a/

zaslpl.t{aąie }Ykopów spycharkami, przemieszczanie
kategorii I-III, 2I.24 m3

słupki do żoakór,. d.ogo{ych. ż rur stalołrych, Fi.50,nml 3
I.z Ń|^ ż5Ll ll)3/ L

Pl ą.mocoj,rani e tablic znakóif drogoĘlch,
o porrierzchni do 0.3,n2

średnich zaka^l, nakazu i osŁrzeoawcże
3

szt

szt
8.1 KNR 231l1406/3

Regulacja pionol,ra sludni rewiąrj nych kanaliżacii 3
a povykonawcza 0,6a7 m

BEd§lła d,roq'i ] Biędei, ulicą RzeczBą a d:.. gxrząst§rską rr xoLiecpolu


