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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Wstęp
1.1 Temat
"Rozbudowa drogi powiatowej nr 1705 O w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Kotórz Mały - Turawa w km 3+112,41
÷ 6+135,73 - CZĘŚĆ II"

1.2 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany rozbudowy drogi powiatowej nr 1705 O w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej
na odcinku Kotórz Mały - Turawa.

1.3 Zakres opracowania
Zakresem opracowania objęto drogę powiatowej nr 1705 O w km 3+112,41 ÷ 6+135,73
 o długości 6,73km.

1.4 Cel opracowania
Celem opracowania jest poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszo-rowerowego.

2. Ocena stanu istniejącego 
2.1 Układ drogowy
Droga powiatowa nr 1705 O - ul. Opolska na znajduje się w granicach administracyjnych województwa opolskiego - powiat opolski - gmi-
na Turawa. Od km 3+112,41 do km 6+135,73 droga przebiega przez teren zabudowy miejscowości Kotórz Mały i Turawa oraz poza tere-
nem zabudowy pomiędzy tymi miejscowościami. 
Droga powiatowa nr 1705 O na odcinku Kotórz Mały - Turawa od km 3+112,41 do km 4+750,00 posiada przekrój drogowy o następują-
cych parametrach:
  jezdnia o zmiennej szerokości 5,00÷6,00m,
  obustronne pobocze gruntowe o zmiennej szerokości 1,50÷4,00m,
  odcinkowo obustronne rowy drogowe.
Odwodnienie drogi odbywa się powierzchniowo do przyległych rowów drogowych oraz terenów zielonych.
Teren przyległy stanowi zabudowa jednorodzinna oraz pola i łąki. 
Na poboczach drogi po obu stronach jezdni rosną drzewa.
Droga powiatowa nr 1705 O w miejscowości Turawa na odcinku: 
" od km 4+750 do km 5+100 posiada przekrój drogowy o następujących parametrach:
  jezdnia o zmiennej szerokości 5,00÷5,50m,
  obustronne pobocze gruntowe o zmiennej szerokości 1,50÷2,00m,
  obustronne rowy drogowe.
" od km 5+100 do km 5+435 posiada przekrój półuliczny o następujących parametrach:
  jezdnia o szerokości 6,00m,
  lewostronny chodnik szerokości 2,00m,
  prawostronne pobocze gruntowe o zmiennej szerokości 1,50÷4,50m,
" od km 5+435 do końca opracowania w km 6+135,73  (most nad rzeką Mała Panew) przekrój uliczny o następujących parametrach:
  jezdnia o zmiennej szerokości 6,00÷8,00m,
  obustronny chodnik szerokości 2,00m.
Odwodnienie drogi odbywa się powierzchniowo do przyległych rowów drogowych oraz poprzez istniejące wpusty uliczne do istniejącej
kanalizacji deszczowej.
Droga powiatowa nr 1705 O na przedmiotowym odcinku krzyżuje się z następującymi drogami publicznymi:
  w km 3+136 - droga powiatowa nr 1730 O ul. Węgierska
  w km 3+200 - droga powiatowa nr 1706 O ul. 1 Maja
  w km 5+806 - droga powiatowa nr 1731 O ul. Kościuszki.
Ponadto w ciągu drogi powiatowej występują skrzyżowania z drogami gminnymi wewnętrznymi oraz zjazdy publiczne i indywidualne.
Na przedmiotowym odcinku drogi powiatowej nr 1705 O zlokalizowane są przepusty:
  w km 3+898,50 - betonowy sklepiony szerokości 0,80 m, długości 11,30m, 
  w km 4+160 - żelbetowy płytowy, częściowo zatopiony szerokości 2x1,30 o długości 8,70m,
  w km 4+761,70 - ceglany sklepiony szerokości 2x0,90m o długości 8,60m.
oraz mosty:
  w km 5+495,60 - skrzynkowy żelbetowy szerokości 3,00m, długości 9,00m,
  w km 6+181,00 - żelbetowy łukowy dwuprzęsłowy nad rzeką Małą Panew.

2.2 Istniejące uzbrojenie
W obszarze na którym zlokalizowana będzie inwestycja znajduje się następujące uzbrojenie:
  napowietrzne linie niskiego napięcia,
  kable energetyczne niskiego napięcia,
  napowietrzna linia telekomunikacyjna,
  kable telekomunikacyjne i światłowody,
  sieć wodociągowa,
  kanalizacja sanitarna i deszczowa.

2.3 Zakres opracowania obejmuje
  budowę ścieżki pieszo-rowerowej,
  przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych,
  budowę kanalizacji deszczowej,
  przebudowę kolidującego uzbrojenia,
  budowę murów oporowych,
  wycinkę kolidujących drzew.
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Turawa - Kotórz Mały  II kw 2021 v3.ath PRZEDMIAR

Lp. Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 Prace budowlano-monta żowe(bran ża drogowa)
1.1 CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1.
1

Wymagania ogólne

1 DM.00.00.00 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza z naniesieniem na zasoby mapowe kpl.
1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00
2 DM.00.00.00 Opracowanie i zatwierdzenie tymczasowej organizacji ruchu na czas wykony-

wania robót
ryczałt

1 ryczałt 1,00
RAZEM 1,00

3 DM.00.00.00 Wybudowanie, utrzymanie i likwidacja objazdów/przejazdów i organizacji ruchu
zgodnie z PT

ryczałt

1 ryczałt 1,00
RAZEM 1,00

4 DM.00.00.01 Urządzenie zaplecza Wykonawcy z dostoswaniem do wymogów BHP, utrzyma-
nie na czas prowadzenia robót i jego likwidacja ( do 3% wartości kosztorysu
ofertowego )

ryczałt

1 ryczałt 1,00
RAZEM 1,00

1.2 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ
1.2.

1
Roboty pomiarowe

5 D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
równinnym

km

6,13573-3,11241 km 3,023
RAZEM 3,023

6 D-01.01.02 Obsługa geodezyjna w ramach realizacji przepustów, wytyczenie osi i funda-
mentów przepustów. Pomiary inwentaryzacyjne istniejącego przepustu w km
P1, wytyczenie i ewentualna korekta geodezyjna planu tyczenia i korekta wyso-
kościowa. Pomiary powykonawcze do celów
wykonania dokumentacji powykonawczej.

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

1.2.
2

Usuni ęcie drzew i krzaków. Zabezpieczenie drzew

7 D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie zagajników i krzewów ha
367,7/10000 ha 0,037

RAZEM 0,037
8 D-01.02.01 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 10-15 cm szt.

47 szt. 47,00
RAZEM 47,00

9 D-01.02.01 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 16-25 cm szt.
5 szt. 5,00

RAZEM 5,00
10 D-01.02.01 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 26-35 cm szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

11 D-01.02.01 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 36-45 cm szt.
1 szt. 1,00

RAZEM 1,00
12 D-01.02.01 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 46-60 cm szt.

8 szt. 8,00
RAZEM 8,00

13 D-01.02.01 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 61-80 cm szt.
3 szt. 3,00

RAZEM 3,00
14 D-01.02.01 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 81-100 cm szt.

3 szt. 3,00
RAZEM 3,00

15 D-01.02.01 Transport  karpiny na składowisko Wykonawcy wraz kosztami składowania mp
47*0,05 mp 2,35
5*0,07 mp 0,35
2*0,17 mp 0,34
1*0,28 mp 0,28
8*0,65 mp 5,20
3*0,88 mp 2,64
3*0,88*2 mp 5,28

RAZEM 16,44
16 D-01.02.01 Transport gałęzi na składowisko Wykonawcy wraz kosztami składowania mp

47*0,06 mp 2,82
5*0,17 mp 0,85
2*0,42 mp 0,84
1*0,77 mp 0,77
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Lp. Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

8*1,95 mp 15,60
3*2,62 mp 7,86
3*2,62*2 mp 15,72
0,037*429,0 mp 15,87

RAZEM 60,33
17 D-01.02.01 Transport  dłużyc na składowisko Wykonawcy wraz kosztami składowania m3

47*0,07 m3 3,29
5*0,20 m3 1,00
2*0,24 m3 0,48
1*0,30 m3 0,30
8*0,58 m3 4,64
3*0,77 m3 2,31
3*0,77*2 m3 4,62

RAZEM 16,64
18 D-01.02.01a Zabezpieczenie drzew o średnicy do 30 cm na okres wykonywania robót ziem-

nych
szt.

40 szt. 40,00
RAZEM 40,00

19 D-01.02.01a Zabezpieczenie drzew o średnicy ponad 30 cm na okres wykonywania robót
ziemnych

szt.

48 szt. 48,00
RAZEM 48,00

20 D-01.02.01a Ochrona drzew parkanem - demontaż i montaż m
262,0 m 262,00

RAZEM 262,00
1.2.

3
Zdjęcie warstwy humusu

21 D-01.02.02 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 60 cm za pomocą
spycharek

m2

15030,0 m2 15030,00
RAZEM 15030,00

22 D-01.02.02 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 20 cm za pomocą
spycharek

m2

mur oporowy
329,0*4,0 m2 1316,00
przepusty P1,P2.2,P3.1,P3.2
[15,0+45,0+130,0]/0,2 m2 950,00

RAZEM 2266,00
23 D-01.02.02 Roboty ziemne wykonywane ładowarkami z transportem urobku samochodami

samowył. na składowisko Wykonawcy wraz  z kosztami składowania
m3

poz.21*0,6 m3 9018,00
poz.22*0,2 m3 453,20

RAZEM 9471,20
1.2.

4
Roboty rozbiórkowe

24 D-05.03.11 Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm m
1814,0 m 1814,00

RAZEM 1814,00
25 D-05.03.11 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm m2

3904,0+1030,0 m2 4934,00
RAZEM 4934,00

26 D-05.03.11 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 8 cm m2

3680,0 m2 3680,00
RAZEM 3680,00

27 D-05.03.11 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 16 cm m2

2805,0 m2 2805,00
RAZEM 2805,00

28 D-01.02.03 Mechaniczne rozebranie konstrukcji żelbetowych m3

BETONOWY MUR OPOROWY
0,3*1,5*28,0 m3 12,60
OGRODZENIE
36,0*2,0*0,4 m3 28,80
PRZEPUSTY
87,0+58,0+3,0 m3 148,00

RAZEM 189,40
29 D-01.02.04 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wyso-

kości 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej
m2

25,0 m2 25,00
RAZEM 25,00

30 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej

m2

2576,0 m2 2576,00
RAZEM 2576,00

31 D-01.02.04 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubości 15 cm m2
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Lp. Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

129,0 m2 129,00
RAZEM 129,00

32 D-01.02.04 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 20 cm m2

2576,0 m2 2576,00
1030,0 m2 1030,00
3680,0 m2 3680,00
2805,0 m2 2805,00

RAZEM 10091,00
33 D-01.02.04 Rozebranie krawężników betonowych 20x30 cm na podsypce cementowo-pias-

kowej
m

1218,0 m 1218,00
RAZEM 1218,00

34 D-01.02.04 Rozebranie ścieków prefabrykowanych na podsypce cementowo-piaskowej m
24,0 m 24,00

RAZEM 24,00
35 D-01.02.04 Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej m

956,0 m 956,00
RAZEM 956,00

36 D-01.02.04 Rozebranie ław pod krawężnik z kostki z betonu m3

poz.33*0,1 m3 121,80
poz.34*0,1 m3 2,40
poz.35*0,05 m3 47,80

RAZEM 172,00
37 D-01.02.04 Rozebranie przepustów rurowych - ścianki czołowe i ławy żelbetowe m3

BETONOWY ŚCIANA CZOŁOWA DUŻA
4,0*2,0*0,3*2 m3 4,80
BETONOWA ŚCIANA CZOŁOWA MAŁA
2,0*1,5*0,3*13 m3 11,70

RAZEM 16,50
38 D-01.02.04 Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 50 cm m

176,0 m 176,00
RAZEM 176,00

39 D-01.02.03/
04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym na składowisko Wykonawcy wraz z
kosztami składowania

m3

poz.25*0,04 m3 197,36
poz.26*0,08 m3 294,40
poz.27*0,16 m3 448,80
poz.28*1,5 m3 284,10
poz.29*0,1*1,3 m3 3,25
poz.30*0,08*1,5 m3 309,12
poz.31*0,15*1,5 m3 29,03
poz.32*0,2 m3 2018,20
poz.33*0,2*0,3*1,5 m3 109,62
poz.34*0,3*0,6*1,5 m3 6,48
poz.35*0,08*0,3*1,5 m3 34,42
poz.36*1,5 m3 258,00
poz.37*1,5 m3 24,75
poz.38*3,14*0,35*0,35*1,5-poz.38*3,14*0,25*0,25*1,5 m3 49,74
poz.42*0,9*0,2*1,5 m3 208,44
poz.43*0,9*0,2*1,5 m3 13,50

RAZEM 4289,21
40 D-01.02.04 Rozebranie barier stalowych m

14,0 m 14,00
RAZEM 14,00

41 D-01.02.04 Rozebranie poręczy ochronnych rurowych m
33,0 m 33,00

RAZEM 33,00
42 D-01.02.04 Rozebranie ogrodzeń z siatki na linkach i podmurówce m

772,0 m 772,00
RAZEM 772,00

43 D-01.02.04 Rozebranie ogrodzeń z paneli stalowych na podmurówce m
50,0 m 50,00

RAZEM 50,00
44 D-01.02.04 Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, infor-

macyjnych
szt.

7 szt. 7,00
RAZEM 7,00

45 D-01.02.04 Rozebranie słupków znaków szt.
7 szt. 7,00

RAZEM 7,00
46 D-01.02.04 Rozebranie wiat przystankowych stalowych i plexiglasu szt.

3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
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Lp. Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

47 D-01.02.04 Rozebranie wiat przystankowych stalowych na podmurówce szt.
2 szt. 2,00

RAZEM 2,00
48 D-01.02.04 Rozebranie i montaż koszy na śmieci szt.

5 szt. 5,00
RAZEM 5,00

49 D-01.02.04 Transport złomu samochodem skrzyniowym na składowisko Wykonawcy t
poz.40*0,055 t 0,770
poz.41*0,035 t 1,155
poz.42*0,025 t 19,300
poz.43*0,035 t 1,750
poz.44*0,025 t 0,175
poz.45*0,015 t 0,105
poz.46*0,250 t 0,750
poz.47*0,350 t 0,700
poz.48*0,01 t 0,050

RAZEM 24,755
1.2.

5
Roboty ziemne

50 D-02.01.01 Roboty ziemne z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na składowisko
Wykonawcy wraz z kosztami składowania

m3

943,0 m3 943,00
RAZEM 943,00

51 D-02.03.01 Formowanie i zagęszczanie nasypów z gruntu z dowozu m3

6525,0+189,0 m3 6714,00
RAZEM 6714,00

1.3 ROBOTY DROGOWE
1.3.

1
Sączek podłu żny 

52 D-03.03.01 Dren francuski ze żwiru i grunty nieprzepuszczalnego o wymiarach 40x40 cm w
otulinie geotekstylnej z rurką drenarską karbowaną fi 110mm wraz z podłącze-
niem do wpustów zgodnie z projektem

m

1158,0 m 1158,000
RAZEM 1158,000

53 D-03.03.01 Drenaż z rury elastycznej PE o średnicy zewn. 110 mm w zwojach z filtrem na
wykonanej podsypce

m

za murem oporowym
329,0+5*10,0*2 m 429,00

RAZEM 429,00
1.3.

2
Podbudowy 

54 D-04.01.01 Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat.
II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

jezdnia
3572,0 m2 3572,000

RAZEM 3572,000
55 D-04.02.01 Warstwa ulepszonego podłoża: grunt niewysadzinowy o CBR większe/równe 20

% - gr. 20 cm
m2

jezdnia
3572,0 m2 3572,00
wyspy
17,0 m2 17,00

RAZEM 3589,00
56 D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm C 50/30 - warstwa górna o gru-

bości po zagęszczeniu 20 cm
m2

jezdnia
3218,0 m2 3218,00

RAZEM 3218,00
57 D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm C 90/3 - warstwa górna o gruboś-

ci po zagęszczeniu 30 cm
m2

wyspy
17,0 m2 17,00

RAZEM 17,00
58 D-04.05.01 Warstwa ulepszonego podłoża: grunt rodzimy stabilizowany spoiwem drogo-

wym o klasie wytrzymałości C 3/4 gr. 15 cm
m2

jezdnia
3387,0 m2 3387,00

RAZEM 3387,00
59 D-04.05.01 Warstwa ulepszonego podłoża: grunt rodzimy stabilizowany spoiwem drogo-

wym o klasie wytrzymałości C 1,5/2,0 gr. 20 cm
m2

wyspy
17,0 m2 17,00

RAZEM 17,00
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Lp. Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

60 D-04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudo-
wy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/
m2

m2

poz.61 m2 2997,00
RAZEM 2997,00

61 D-04.07.01 Podbudowa z AC22P - grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm m2

jezdnia
2997,0 m2 2997,00

RAZEM 2997,00
1.3.

3
Nawierzchnie 

62 D-05.02.01 Nawierzchnia z tłucznia kamiennego GABRO - warstwa górna z tłucznia - gru-
bość po zagęszczeniu 10 cm

m2

pobocze
303,0 m2 303,00

RAZEM 303,00
63 D-05.03.01 Nawierzchnia z kostki kamiennej rzędowej o wysokości 14 cm na podsypce ce-

mentowo-piaskowej
m2

wyspy
17,0 m2 17,00

RAZEM 17,00
64 D-04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudo-

wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2
m2

poz.65 m2 2972,00
poz.66 m2 3904,00
poz.67 m2 6854,00

RAZEM 13730,00
65 D-05.03.05b Nawierzchnia z AC16W - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcze-

niu 5 cm
m2

jezdnia
2972,0 m2 2972,00

RAZEM 2972,00
66 D-05.03.05b Nawierzchnia z AC16W - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcze-

niu 4 cm
m2

jezdnia
3904,0 m2 3904,00

RAZEM 3904,00
67 D-05.03.05a Nawierzchnia z AC11S - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcze-

niu 4 cm
m2

jezdnia
2950,0 m2 2950,00
3904,0 m2 3904,00

RAZEM 6854,00
1.3.

4
Roboty wyko ńczeniowe

68 D-06.01.01 Brukowanie kostką granitową 10x10 cm na podsypce cementowo-piaskowej i
podbudowie z betonu C8/10

m2

przepusty pod zjazdami
12*5,4 m2 64,80

RAZEM 64,80
69 D-06.01.03 Umocnienie skarp i dna kanałów płytami prefabrykowanymi ażurowymi gr. 10

cm na podsypce cem.-piask wraz z humusowaniem wolnych przestrzeni
m2

przepusty P1,P2.2,P3.1,P3.2
0,75*1,0*93 m2 69,75
umocnienie skarp
120,0 m2 120,00

RAZEM 189,75
70 D-06.01.04 Umocnienie skarp i dna: rekultywacja biologiczna; gekrata komórkowa wyso-

kości 15 cm kotwiona szpilkami; geowłóknina 400g/m2
m2

przepusty P1,P2.2,P3.1,P3.2
225,0 m2 225,00
umocnienie skarp
130,0 m2 130,00

RAZEM 355,00
1.3.

5
Przepusty pod zjazdami

71 D-04.05.01 Przepusty rurowe - ława fundamentowa stabilizowana cementem C1,5/2,0 m3

131,0*0,8*0,2 m3 20,96
RAZEM 20,96

72 D-06.02.01 Przepusty rurowe - ława fundamentowa z pospółki m3

131,0*0,6 m3 78,60
RAZEM 78,60

73 D-06.02.01 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PEHD o śr. 50 cm m
131,0 m 131,00
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RAZEM 131,00
1.3.

6
Kraw ężniki i obrze ża

74 D-08.01.01 Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław be-
tonowych na podsypce cementowo-piaskowej

m

1906,0 m 1906,00
RAZEM 1906,00

75 D-08.01.01 Krawężniki betonowe obniżone o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław beto-
nowych na podsypce cementowo-piaskowej

m

1061,0 m 1061,00
RAZEM 1061,00

76 D-08.01.02 Krawężniki kamienne wystające o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem ław be-
tonowych na podsypce cementowo-piaskowej

m

195,0 m 195,00
RAZEM 195,00

77 D-08.03.01 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z
wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m

4974,0 m 4974,00
RAZEM 4974,00

78 D-08.03.01 Ława betonowa z betonu klasy C20/25 m3

poz.77*0,07 m3 348,18
RAZEM 348,18

1.3.
7

Ściek przykraw ężnikowy

79 D-08.05.06a Ścieki uliczne z kostki brukowej betonowej w trzech rzędach na ławie betono-
wej C16/20 i podsypce z piasku

m

1814,0 m 1814,00
RAZEM 1814,00

1.3.
8

Zieleń drogowa

80 D-09.01.01 Plantowanie skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w gr.kat.I-III m2

14385,0 m2 14385,00
RAZEM 14385,00

81 D-09.01.01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 10 cm m2

poz.80 m2 14385,00
RAZEM 14385,00

1.3.
9

Mur oporowy

82 D-10.01.01 Ściany oporowe żelbetowe z prefabrykowanych elementów kątowych wys. 1,5
m

m

329,0 m 329,00
RAZEM 329,00

83 D-10.01.01 Podkłady betonowe C16/20  na podłożu gruntowym m3

329,0*0,8*0,25 m3 65,80
RAZEM 65,80

84 D-10.01.01 Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe C25/30, szerokości do 1,3 m - z
zastosowaniem pompy do betonu

m3

329,0*0,8*0,2 m3 52,64
RAZEM 52,64

85 D-10.01.01 Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli t
329,0*0,8*0,2*0,1 t 5,26

RAZEM 5,26
86 D-10.01.01 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne wykonywane na gorąco po-

ziome z lepiku smołowego lub asfaltowego - pierwsza warstwa
m2

329,0*0,8 m2 263,20
RAZEM 263,20

87 D-10.01.01 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne wykonywane na gorąco po-
ziome z lepiku smołowego lub asfaltowego - druga i następna warstwa

m2

329,0*0,8 m2 263,20
RAZEM 263,20

88 D-10.01.01 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne wykonywane na gorąco pio-
nowe z lepiku smołowego lub asfaltowego - pierwsza warstwa

m2

329,0*1,7*1,5 m2 838,95
RAZEM 838,95

89 D-10.01.01 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne wykonywane na gorąco pio-
nowe z lepiku smołowego lub asfaltowego - druga i następna warstwa

m2

329,0*1,7*1,5 m2 838,95
RAZEM 838,95

1.3.
10

Inne

90 Wiata przystankowa szt
4 szt 4,00

RAZEM 4,00
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91 Budowa tymczasowego ogrodzenia (w tym demontaż i montaż automatycznych
bram przesuwnych)

m

772,0+50,0+36,0 m 858,00
RAZEM 858,00

92 Przestawienie Krzyża przydrożnego i budowa ogrodzenia kutego wokół niego
L=12m na przebudowywanym skrzyżowaniu DP 1705 O z DP 1730 O - ul. Wę-
gierską w m. Kotórz Mały

szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00

2 Infrastruktura towarzysz ąca nierozerwalnie zwi ązana z realizacj ą inwestycji - chodnik
93 D-04.01.01 Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat.

II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
m2

935,0 m2 935,000
RAZEM 935,000

94 D-04.02.01 Warstwa ulepszonego podłoża: grunt niewysadzinowy o CBR większe/równe
20% - gr. 15 cm

m2

935,0 m2 935,00
RAZEM 935,00

95 D-04.04.02 Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 0/31,5 C 90/3 o grubości
po zagęszczeniu 15 cm

m2

935,0 m2 935,00
RAZEM 935,00

96 D-05.03.23a Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej - kostka szara

m2

935,0 m2 935,00
RAZEM 935,00

3 Infrastruktura towarzysz ąca nierozerwalnie zwi ązana z realizacj ą inwestycji - ci ąg pieszo - rowerowy
97 D-04.01.01 Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat.

II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
m2

ścieżka p-r
7050,0+304,0*3,0 m2 7962,00
ścieżka p-r na wjeździe
299,33+873,0 m2 1172,33

RAZEM 9134,33
98 D-04.04.02 Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 0/31,5 mm C90/3 - warstwa

górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm
m2

ścieżka p-r
7050,0+304,0*3,0 m2 7962,00

RAZEM 7962,00
99 D-04.04.02 Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 0/31,5 mm C90/3 - warstwa

górna o grubości po zagęszczeniu 25 cm
m2

ścieżka p-r na wjeździe
299,33+873,0 m2 1172,33

RAZEM 1172,33
100 D-04.05.01 Warstwa ulepszonego podłoża: grunt rodzimy stabilizowany spoiwem drogo-

wym o klasie wytrzymałości C 1,5/2,0 gr. 15 cm
m2

ścieżka p-r
7050,0+304,0*3,0 m2 7962,00

RAZEM 7962,00
101 D-04.05.01 Warstwa ulepszonego podłoża: grunt rodzimy stabilizowany spoiwem drogo-

wym o klasie wytrzymałości C 1,5/2,0 gr. 20 cm
m2

ścieżka p-r na wjeździe
299,33+873,0 m2 1172,33

RAZEM 1172,33
102 D-04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudo-

wy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/
m2

m2

poz.104 m2 9134,33
RAZEM 9134,33

103 D-04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudo-
wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2

m2

poz.105 m2 9134,33
RAZEM 9134,33

104 D-05.03.05b Nawierzchnia z AC16W - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcze-
niu 5 cm

m2

ścieżka p-r
7050,0+304,0*3,0 m2 7962,00
ścieżka p-r na wjeździe
299,33+873,0 m2 1172,33

RAZEM 9134,33
105 D-05.03.05a' Nawierzchnia z AC8S - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu

3 cm
m2

ścieżka p-r
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7050,0+304,0*3,0 m2 7962,00
ścieżka p-r na wjeździe
299,33+873,0 m2 1172,33

RAZEM 9134,33
4 Infrastruktura towarzysz ąca nierozerwalnie zwi ązana z realizacj ą inwestycji -  zjazdy 

106 D-04.01.01 Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat.
II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

zjazd z kostki
831,0*1,15 m2 955,650
zjazd publiczny asfaltowy
75,0*1,15 m2 86,250
zjazd na pola
512,0*1,15 m2 588,800

RAZEM 1630,700
107 D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm C 90/3 - warstwa górna o gruboś-

ci po zagęszczeniu 20 cm
m2

zjazd z kostki
831,0 m2 831,00

RAZEM 831,00
108 D-04.05.01 Warstwa ulepszonego podłoża: grunt rodzimy stabilizowany spoiwem drogo-

wym o klasie wytrzymałości C 1,5/2,0 gr. 15 cm
m2

zjazd z kostki
831,0*1,1 m2 914,10

RAZEM 914,10
109 D-05.03.23a Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce ce-

mentowo-piaskowej - kostka grafitowa
m2

zjazd z kostki
831,0 m2 831,00

RAZEM 831,00
110 D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm C 90/3 - warstwa górna o gruboś-

ci po zagęszczeniu 25 cm
m2

zjazd publiczny asfaltowy
75,0 m2 75,00
zjazd na pola
512,0 m2 512,00

RAZEM 587,00
111 D-04.05.01 Warstwa ulepszonego podłoża: grunt rodzimy stabilizowany spoiwem drogo-

wym o klasie wytrzymałości C 1,5/2,0 gr. 20 cm
m2

zjazd publiczny asfaltowy
75,0*1,1 m2 82,50
zjazd na pola
512,0*1,1 m2 563,20

RAZEM 645,70
112 D-04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudo-

wy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/
m2

m2

poz.114 m2 75,00
RAZEM 75,00

113 D-04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudo-
wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2

m2

poz.115 m2 75,00
RAZEM 75,00

114 D-05.03.05b Nawierzchnia z AC16W - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcze-
niu 5 cm

m2

zjazd publiczny asfaltowy
75,0 m2 75,00

RAZEM 75,00
115 D-05.03.05a Nawierzchnia z AC11S - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcze-

niu 5 cm
m2

zjazd publiczny asfaltowy
75,0 m2 75,00

RAZEM 75,00
116 D-05.13.15 Warstwa z frezowiny - grubość po zagęszczeniu 15 cm m2

zjazd na pola
512,0 m2 512,00

RAZEM 512,00
5 Infrastruktura towarzysz ąca nierozerwalnie zwi ązana z realizacj ą inwestycji - zatoki autobusowe

117 D-04.01.01 Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat.
II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

565,0 m2 565,000
RAZEM 565,000

118 D-04.02.01 Warstwa ulepszonego podłoża: grunt niewysadzinowy o CBR większe/równe
35% - gr. 20 cm

m2

502,0 m2 502,00
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RAZEM 502,00
119 D-04.05.01 Warstwa ulepszonego podłoża: grunt rodzimy stabilizowany spoiwem drogo-

wym o klasie wytrzymałości C 1,5/2,0 gr. 25 cm
m2

565,0 m2 565,00
RAZEM 565,00

120 D-04.05.01 Warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej cementem o klasie
wytrzymałości C 3/4, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm

m2

446,0 m2 446,00
RAZEM 446,00

121 D-04.06.01b Podbudowa betonowa C30/37 warstwą poślizgową z geowłókniny z dylatacją -
grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm

m2

350,0 m2 350,00
RAZEM 350,00

122 D-05.03.01 Nawierzchnia z kostki kamiennej rzędowej o wysokości 14 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej

m2

350,0 m2 350,00
RAZEM 350,00

6 Infrastruktura towarzysz ąca nierozerwalnie zwi ązana z realizacj ą inwestycji -  oznakowanie i urz ądz. bezp.
ruchu 

6.1 Oznakowanie poziome
123 D-07.01.01  Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - za pomocą mas chemout-

wardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie
m2

318,29 m2 318,29
RAZEM 318,29

124 D-07.01.01 Oznakowanie poziome matami z wypustkami - pola uwagi 1m2

ozn.
78,0 1m2

ozn.
78,00

RAZEM 78,00
6.2 Oznakowanie pionowe
125 D-07.02.01 Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 60 mm szt.

71+7+4+5+2 szt. 89,00
RAZEM 89,00

126 D-07.02.01 Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-
formacyjnych - znaki zgodne z zestawieniem SOR

szt.

71+1+1+2+1 szt. 76,00
RAZEM 76,00

127 D-07.02.01 Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-
formacyjnych - C9+U5a

szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

6.3 Elementy bezpiecze ństwa ruchu
128 D.07.05.01 Bariery ochronne stalowe jednostronne typu N2W2 A wraz z zakończeniami m

155,0 m 155,00
RAZEM 155,00

129 D-07.06.02 U-11a - balustrady ochronne m
752,0 m 752,00

RAZEM 752,00
7 Prace budowlano-monta żowe - (bran ża mostowa) 

7.1 Przepusty P1,P2.2,P3.1,P3.2
7.1.

1
ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

130 M-03.01.01 Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednoot-
worowych z rur żelbetowych o śr. 120 cm na ławie z gruntu stabilizowanego ce-
mentem Rm=5,0

m

przepusty P2.2,P3.1,P3.2
10,0+39,0 m 49,00

RAZEM 49,00
7.1.

2
ROBOTY ZIEMNE 

131 M-03.01.01 Roboty ziemne zmechanizowane w postaci wykopów koparką. Wykonanie wy-
kopów dla
wymiany gruntów, posadowienia części przelotowej przepustu, posadowienia
ściany czołowej
przepustu, gurtów i umocnień z wywiezieniem na składowisko Wykonawcy wraz
z kosztami składowania

m3

przepusty P1,P2.2,P3.1,P3.2
171,1+188,8+1342,0 m3 1701,90
wymiana gruntu
220,0 m3 220,00

RAZEM 1921,90
132 M-03.01.01 Zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem m3

przepusty P1,P2.2,P3.1,P3.2
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89,6+141,6+506,80 m3 738,00
wymiana gruntu
220,0 m3 220,00

RAZEM 958,00
7.1.

3
BETON  

133 M-03.01.01 Deskowanie i betonowanie ścian czołowych i skrzydełek przepustu - C30/37 m3

ściany czołowe
przepusty P1,P2.2,P3.1,P3.2
13,2+28,56+55,4 m3 97,16
murki oporowe
6,5 m3 6,50

RAZEM 103,66
134 M-03.01.01 Deskowanie i betonowanie ścian czołowych i skrzydełek przepustu  - C35/45 m3

ściany czołowe
przepusty P1,P2.2,P3.1,P3.2
9,0+30,6+28,41 m3 68,01
Wykonanie komory monolitycznej - Przepust P1
5,35 m3 5,35

RAZEM 73,36
135 M-03.01.01 Betonowanie podkładu z betonu C12/15 m3

przepusty P1,P2.2,P3.1,P3.2
7,0+17,25+30,98 m3 55,23
podkłady pod murki oporowe
6,88 m3 6,88

RAZEM 62,11
136 M-03.01.01 Przygotowanie i montaż zbrojenia na budowie ( w tym listy z odginanymi pręta-

mi )
t

przepusty P1,P2.2,P3.1,P3.2
16,725 t 16,73

RAZEM 16,73
7.1.

4
IZOLACJE 

137 M-15.01.02 Wykonanie na obiektach mostowych izolacji przeciwwilgociowych powłokowych
bitumicznych na zimno z roztworu asfaltowego

m2

645,47 m2 645,47
RAZEM 645,47

7.1.
5

INNE ROBOTY MOSTOWE

138 M-20.01.08 Barwna powłoka elastyczna - powierzchnie betonowe m2

258,19 m2 258,19
RAZEM 258,19

8 Infrastruktura towarzysz ąca nierozerwalnie zwi ązana z realizacj ą inwestycji  (bran ża sanitarna - kanalizacja
deszczowa)

8.1 Roboty ziemne
139 D-03.02.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - kanalizacja deszczowa kpl

1 kpl 1,00
RAZEM 1,00

140 D-03.02.01 Pompowanie wody z wykopu ryczałt
1 ryczałt 1,00

RAZEM 1,00
141 D-03.02.01 Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do

1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III) - wykopy kontrolne pod obce
uzbrojenie terenu o wym. 1,5x1,5

szt

30 szt 30,00
RAZEM 30,00

142 D-03.02.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi  na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami składowania

m3

3027,8 m3 3027,80
RAZEM 3027,80

143 D-03.02.01 Ażurowe umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o  wypraskami wraz
z rozbiór.

m2

431,5*2,5*1,0 m2 1078,75
77,0*2,5*1,0 m2 192,50
866,0*2,5*1,2 m2 2598,00
310,5*2,5*1,2 m2 931,50

RAZEM 4800,75
144 D-03.02.01 Zasypanie wraz z zagęszczeniem wykopów fundamentowych podłużnych, pun-

ktowych, obiektowych, rowów spycharkami gąsienicowymi 55 kW (75 KM),
grunt kat. I-II. GRUNT Z DOWOZU

m3

1740,3 m3 1740,30
RAZEM 1740,30

145 D-03.02.01 Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami. Grunt sypki kategorii I-III m3

poz.144 m3 1740,30
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RAZEM 1740,30
8.2 Budowa kolektorów i przykanalików
146 D-03.02.01 Podsypka i zasypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie wykony-

wana z gotowego kruszywa
m3

1177,92 m3 1177,92
RAZEM 1177,92

147 D-03.02.01 Kanały z rur PP/PE SN8 śr.150 mm m
431,5 m 431,50

RAZEM 431,50
148 D-03.02.01 Kanały z rur PP/PE SN8 śr.200 mm m

77,0 m 77,00
RAZEM 77,00

149 D-03.02.01 Kanały z rur PP/PE SN8 śr.300 mm m
866,0 m 866,00

RAZEM 866,00
150 D-03.02.01 Kanały z rur PP/PE SN8 śr.400 mm m

310,5 m 310,50
RAZEM 310,50

8.3 Próba szczelno ści sieci
151 D-03.02.01 Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm m

poz.147 m 431,50
RAZEM 431,50

152 D-03.02.01 Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 200 mm m
poz.148 m 77,00

RAZEM 77,00
153 D-03.02.01 Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 300 mm m

poz.149 m 866,00
RAZEM 866,00

154 D-03.02.01 Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 400 mm m
poz.150 m 310,50

RAZEM 310,50
8.4 Studnia 1000mm
155 D-03.02.01 Podkład z betonu C8/10 pod studnie betonowe m3

3,14*0,6*0,6*0,15*51 m3 8,65
RAZEM 8,65

156 D-03.02.01 Układanie mieszanki betonowej ręczne - fundament betonowy studni C16/20 m3

3,14*0,6*0,6*0,3*51 m3 17,30
RAZEM 17,30

157 D-03.02.01 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o
głębokości zgodnej z PT

stud.

51 stud. 51,00
RAZEM 51,00

8.5 Wpusty uliczne 
158 D-03.02.01 Wykonanie podłoży pod kanały z materiałów sypkich o grubości 10 cm m3

3,14*0,3*0,3*0,15*95 m3 4,03
RAZEM 4,03

159 D-03.02.01 Układanie mieszanki betonowej ręczne - korek betonowy C12/15 m3

3,14*0,3*0,3*0,15*95 m3 4,03
RAZEM 4,03

160 D-03.02.01 Studzienki ściekowe betonowe fi 500 mm z wpustami ulicznymi szt.
95 szt. 95,00

RAZEM 95,00
8.6 Wloty i wyloty

8.6.
1

- zabudowa wylotu kolektora d=300mm do rowu

161 D-03.02.01 Prefabrykowany wylot kolektora d=300mm ( w tym umocnienie dna i skarp ) szt.
1 szt. 1,00

RAZEM 1,00
162 D-03.02.01 Obudowy wylotów kolektorów o śr. 300 mm z kostki granitowej i narzutu z ka-

mienia
szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

8.7 Inne
163 D-03.02.01 Przyłacze siodłowe do rur śr. 400 z przyłączem śr.160 mm odg.

4 odg. 4,00
RAZEM 4,00

9 Infrastruktura towarzysz ąca nierozerwalnie zwi ązana z realizacj ą inwestycji  (bran ża elektryczna)
9.1 Przebudowa istniej ących linii napowietrznych niskiego napi ęcia i o świetlenia ulicznego w ci ągu drogi po-

wiatowej nr 1705 O w m. Kotórz Mały i Turawa
9.1.

1
Przebudowa istniej ącej linii napowietrznej niskiego napi ęcia oraz o świetlenia ulicznego, w rejonie skrzy żo-
wania drogi powiatowej nr 1705 O - ul. Opolskiej z drog ą gminn ą - ul. Zielon ą w m. Kotórz Mały (rys. nr 1.2)

9.1.
1.1

Roboty demonta żowe
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164 D-01.03.01 Demontaż przyłączy napowietrznych z przewodów nieizolowanych z udziałem
podnośnika samochodowego - z przewidzianego do demontażu słupa nr 263,
istniejącego przyłącza napowietrznego wykonanego przewodami typu 4xAL25
mm2, a biegnącego do pawilonu

przew.

1*4 przew. 4,00
RAZEM 4,00

165 D-01.03.01 Demontaż przewodów nieizolowanych linii NN o przekroju do 95 mm2 z prze-
znaczeniem do ponownego montażu - 4xAL70+AL35

km

5*0,088 km 0,44
RAZEM 0,44

166 D-01.03.01 Demontaż przewodów nieizolowanych linii NN o przekroju do 95 mm2 z prze-
znaczeniem do ponownego montażu - 4xAL70

km

4*0,0255 km 0,10
RAZEM 0,10

167 D-01.03.01 Demontaż słupów żelbetowych linii NN bliźniaczych szt
1 szt 1,00

RAZEM 1,00
168 D-01.03.01 Demontaż słupów żelbetowych linii NN rozkracznych szt

2 szt 2,00
RAZEM 2,00

9.1.
1.2

Roboty monta żowe

169 D-01.03.01 Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedyn-
czy o długości do 12.0 m -  typu N-12/10 (słup nr 263)

słup

1 słup 1,00
RAZEM 1,00

170 D-01.03.01 Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedyn-
czy o długości do 12.0 m -  typu KK-12/15  (słup nr 260)

słup

1 słup 1,00
RAZEM 1,00

171 D-01.03.01 Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - poprzecznik na-
rożny lub krańcowy - przez analogie montaż konstrukcji Km-1

szt.

3 szt. 3,00
RAZEM 3,00

172 D-01.03.01 Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - poprzecznik na-
rożny lub krańcowy - przez analogie montaż konstrukcji Km-2

szt.

16 szt. 16,00
RAZEM 16,00

173 D-01.03.01 Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - trzon kabłąkowy
z izolatorem - typu S-80/2

szt.

3 szt. 3,00
RAZEM 3,00

174 D-01.03.01 Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - trzon kabłąkowy
z izolatorem - typu S-115/2

szt.

16 szt. 16,00
RAZEM 16,00

175 D-01.03.01 Montaż przewodów nieizolowanych o przekroju do 50 mm2 linii napowietrznej
nn - istniejcego typu 1xAL35 mm2

km/1
przew

1*0,0884 km/1
przew

0,09

RAZEM 0,09
176 D-01.03.01 Montaż przewodów nieizolowanych o przekroju do 70 mm2 linii napowietrznej

nn - istniejących typu 4xAL 70 mm2
km/1
przew

4*0,1136 km/1
przew

0,45

RAZEM 0,45
177 D-01.03.01 Montaż przyłączy przewodami izolowanymi typu AsXSn lub podobnymi o prze-

kroju do 4x25 mm2 z udziałem podnośnika samochodowego - typu AsXSn
4x25 mm2 o dł.20,6 m

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

178 D-01.03.01 Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - ogranicznik
przepięć typu GX0 Lovos440/5

szt.

4 szt. 4,00
RAZEM 4,00

179 D-01.03.01 Układanie uziomów w rowach kablowych m
1*30 m 30,00

RAZEM 30,00
9.1.
1.3

Pomiary elektryczne

180 D-01.03.01 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar
3 pomiar 3,00

RAZEM 3,00
181 D-01.03.01 Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) szt.
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1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

182 D-01.03.01 Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar) szt.
2 szt. 2,00

RAZEM 2,00
183 D-01.03.01 Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

9.1.
2

Przebudowa istniej ącej linii napowietrznej niskiego napi ęcia oraz o świetlenia ulicznego, w rejonie skrzy żo-
wania drogi powiatowej nr 1705 O - ul. Opolskiej z drog ą gminn ą - ul. Now ą w m. Turawa (rys. nr 1.6)

9.1.
2.1

Roboty demonta żowe

184 D-01.03.01 Demontaż przewodów nieizolowanych linii NN o przekroju do 95 mm2 z prze-
znaczeniem do ponownego montażu - 4xAL70+AL35

km

5*0,0664 km 0,33
RAZEM 0,33

185 D-01.03.01 Demontaż przewodów nieizolowanych linii NN o przekroju do 95 mm2 z prze-
znaczeniem do ponownego montażu - 4xAL70

km

4*0,0347 km 0,14
RAZEM 0,14

186 D-01.03.01 Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku kpl.
1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00
187 D-01.03.01 Demontaż wysięgników rurowych o ciężarze do 30 kg mocowanych na słupie

lub ścianie
szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00

188 D-01.03.01 Demontaż osprzętu sieciowego i konstrukcji metalowych linii NN - bezpiecznik
napowietrznego na słupie stojącym

szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00

189 D-01.03.01 Demontaż słupów żelbetowych linii NN rozkracznych szt
1 szt 1,00

RAZEM 1,00
9.1.
2.2

Roboty monta żowe

190 D-01.03.01 Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedyn-
czy o długości do 12.0 m -  typu NK-12/12 (słup nr 629)

słup

1 słup 1,00
RAZEM 1,00

191 D-01.03.01 Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - poprzecznik na-
rożny lub krańcowy - przez analogie montaż konstrukcji Km-1

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

192 D-01.03.01 Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - poprzecznik na-
rożny lub krańcowy - przez analogie montaż konstrukcji Km-2

szt.

8 szt. 8,00
RAZEM 8,00

193 D-01.03.01 Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - trzon kabłąkowy
z izolatorem - typu S-80/2

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

194 D-01.03.01 Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - trzon kabłąkowy
z izolatorem - typu S-115/2

szt.

8 szt. 8,00
RAZEM 8,00

195 D-01.03.01 Montaż przewodów nieizolowanych o przekroju do 50 mm2 linii napowietrznej
nn - istniejcego typu 1xAL35 mm2

km/1
przew

1*0,0664 km/1
przew

0,07

RAZEM 0,07
196 D-01.03.01 Montaż przewodów nieizolowanych o przekroju do 70 mm2 linii napowietrznej

nn - istniejących typu 4xAL 70 mm2
km/1
przew

4*0,1013 km/1
przew

0,41

RAZEM 0,41
197 D-07.07.01 Montaż skrzynki bezpiecznikowej w liniach napowietrznych nn z przewodów izo-

lowanych - bezpiecznika typu SV 19.25
szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

198 D-01.03.01 Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie - istniejący szt.
1 szt. 1,00

RAZEM 1,00
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199 D-01.03.01 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - istniejącej oprawy z
demontażu

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

200 D-01.03.01 Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - ogranicznik
przepięć typu GX0 Lovos440/5

szt.

4 szt. 4,00
RAZEM 4,00

201 D-01.03.01 Układanie uziomów w rowach kablowych m
30 m 30,00

RAZEM 30,00
9.1.
2.3

Pomiary elektryczne

202 D-01.03.01 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar
2 pomiar 2,00

RAZEM 2,00
203 D-01.03.01 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

1 pomiar 1,00
RAZEM 1,00

204 D-01.03.01 Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) szt.
2 szt. 2,00

RAZEM 2,00
205 D-01.03.01 Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar) szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

206 D-01.03.01 Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt.
1 szt. 1,00

RAZEM 1,00
9.1.

3
Przebudowa istniej ącej linii napowietrznej niskiego napi ęcia oraz o świetlenia ulicznego, w rejonie skrzy żo-
wania drogi powiatowej nr 1705 O - ul. Opolskiej z drog ą gminn ą - ul. Stawow ą w m. Turawa (rys. nr 1.6, 1.7)

9.1.
3.1

Roboty demonta żowe

207 D-01.03.01 Demontaż przewodów nieizolowanych linii NN o przekroju do 95 mm2 z prze-
znaczeniem do ponownego montażu - 4xAL70+AL35

km

5*0,0282 km 0,14
RAZEM 0,14

208 D-01.03.01 Demontaż przewodów nieizolowanych linii NN o przekroju do 95 mm2 z prze-
znaczeniem do ponownego montażu - 4xAL70+2xAL35

km

6*0,1479 km 0,89
RAZEM 0,89

209 D-01.03.01 Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku kpl.
3 kpl. 3,00

RAZEM 3,00
210 D-01.03.01 Demontaż wysięgników rurowych o ciężarze do 30 kg mocowanych na słupie

lub ścianie
szt

3 szt 3,00
RAZEM 3,00

211 D-01.03.01 Demontaż osprzętu sieciowego i konstrukcji metalowych linii NN - bezpiecznik
napowietrznego na słupie stojącym

szt

3 szt 3,00
RAZEM 3,00

212 D-01.03.01 Demontaż słupów żelbetowych linii NN rozkracznych szt
3 szt 3,00

RAZEM 3,00
9.1.
3.2

Roboty monta żowe

213 D-01.03.01 Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedyn-
czy o długości do 12.0 m -  typu N-12/10 (słup nr 340)

słup

1 słup 1,00
RAZEM 1,00

214 D-01.03.01 Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedyn-
czy o długości do 12.0 m -  typu N-12/10 (słup nr 341)

słup

1 słup 1,00
RAZEM 1,00

215 D-01.03.01 Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedyn-
czy o długości do 12.0 m -  typu NK-12/20 (słup nr 342)

słup

1 słup 1,00
RAZEM 1,00

216 D-01.03.01 Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - poprzecznik na-
rożny lub krańcowy - przez analogie montaż konstrukcji Km-1

szt.

7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
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217 D-01.03.01 Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - poprzecznik na-
rożny lub krańcowy - przez analogie montaż konstrukcji Km-2

szt.

16 szt. 16,00
RAZEM 16,00

218 D-01.03.01 Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - trzon kabłąkowy
z izolatorem - typu S-80/2

szt.

7 szt. 7,00
RAZEM 7,00

219 D-01.03.01 Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - trzon kabłąkowy
z izolatorem - typu S-115/2

szt.

16 szt. 16,00
RAZEM 16,00

220 D-01.03.01 Montaż przewodów nieizolowanych o przekroju do 50 mm2 linii napowietrznej
nn - istniejcego typu 1xAL35 mm2

km/1
przew

1*0,0282 km/1
przew

0,03

RAZEM 0,03
221 D-01.03.01 Montaż przewodów nieizolowanych o przekroju do 50 mm2 linii napowietrznej

nn - istniejcego typu 2xAL35 mm2
km/1
przew

2*0,1479 km/1
przew

0,30

RAZEM 0,30
222 D-01.03.01 Montaż przewodów nieizolowanych o przekroju do 70 mm2 linii napowietrznej

nn - istniejących typu 4xAL 70 mm2
km/1
przew

4*0,1761 km/1
przew

0,70

RAZEM 0,70
223 D-07.07.01 Montaż skrzynki bezpiecznikowej w liniach napowietrznych nn z przewodów izo-

lowanych - bezpiecznika typu SV 19.25
szt.

3 szt. 3,00
RAZEM 3,00

224 D-01.03.01 Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie - istniejący szt.
3 szt. 3,00

RAZEM 3,00
225 D-01.03.01 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - istniejącej oprawy z

demontażu
szt.

3 szt. 3,00
RAZEM 3,00

226 D-01.03.01 Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - ogranicznik
przepięć typu GX0 Lovos440/5

szt.

4 szt. 4,00
RAZEM 4,00

227 D-01.03.01 Układanie uziomów w rowach kablowych m
30 m 30,00

RAZEM 30,00
9.1.
3.3

Pomiary elektryczne

228 D-01.03.01 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar
2 pomiar 2,00

RAZEM 2,00
229 D-01.03.01 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

3 pomiar 3,00
RAZEM 3,00

230 D-01.03.01 Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) szt.
2 szt. 2,00

RAZEM 2,00
231 D-01.03.01 Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar) szt.

3 szt. 3,00
RAZEM 3,00

232 D-01.03.01 Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt.
1 szt. 1,00

RAZEM 1,00
9.1.

4
Przebudowa istniej ącej linii napowietrznej o świetlenia ulicznego, w rejonie skrzy żowania drogi powiatowej
nr 1705 O - ul. Opolskiej z drog ą gminn ą - ul. Ko ściuszki w m. Turawa (rys. nr 1.7)

9.1.
4.1

Roboty demonta żowe

233 D-01.03.01 Demontaż przewodów nieizolowanych linii NN o przekroju do 95 mm2 z prze-
znaczeniem do ponownego montażu - 2xAL25+1xAL25

km

3*0,0906 km 0,27
RAZEM 0,27

234 D-01.03.01 Demontaż przewodów nieizolowanych linii NN o przekroju do 95 mm2 z prze-
znaczeniem do ponownego montażu - 2xAL25

km

2*0,0174 km 0,03
RAZEM 0,03
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235 D-01.03.01 Demontaż przewodów nieizolowanych linii NN o przekroju do 95 mm2 z prze-
znaczeniem na złom - 2xAL25

km

2*0,009 km 0,02
RAZEM 0,02

236 D-01.03.01 Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku kpl.
4 kpl. 4,00

RAZEM 4,00
237 D-01.03.01 Demontaż wysięgników rurowych o ciężarze do 30 kg mocowanych na słupie

lub ścianie
szt

4 szt 4,00
RAZEM 4,00

238 D-01.03.01 Demontaż osprzętu sieciowego i konstrukcji metalowych linii NN - bezpiecznik
napowietrznego na słupie stojącym

szt

4 szt 4,00
RAZEM 4,00

239 D-01.03.01 Demontaż słupów żelbetowych linii NN pojedynczych z ustojami szt
1 szt 1,00

RAZEM 1,00
240 D-01.03.01 Demontaż słupów żelbetowych linii NN bliźniaczych szt

2 szt 2,00
RAZEM 2,00

9.1.
4.2

Roboty monta żowe

241 D-01.03.01 Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedyn-
czy o długości do 10 m - typu P-10,5/2,5 (słupy nr 334, 335, 335/1)

słup

3 słup 3,00
RAZEM 3,00

242 D-01.03.01 Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedyn-
czy o długości do 10 m - typu P-10,5/4,3 (słupy nr 337)

słup

1 słup 1,00
RAZEM 1,00

243 D-01.03.01 Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - poprzecznik na-
rożny lub krańcowy - przez analogie montaż konstrukcji Km-1

szt.

9 szt. 9,00
RAZEM 9,00

244 D-01.03.01 Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - trzon kabłąkowy
z izolatorem - typu S-80/2

szt.

9 szt. 9,00
RAZEM 9,00

245 D-01.03.01 Montaż przewodów nieizolowanych o przekroju do 50 mm2 linii napowietrznej
nn - istniejcego typu 2xAL25 mm2

km/1
przew

2*0,0174 km/1
przew

0,03

RAZEM 0,03
246 D-01.03.01 Montaż przewodów nieizolowanych o przekroju do 50 mm2 linii napowietrznej

nn - istniejcego typu 3xAL25 mm2
km/1
przew

3*0,0906 km/1
przew

0,27

RAZEM 0,27
247 D-01.03.01 Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych -hak wie-

szakowy z uchwytem - końcowy
szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

248 D-01.03.01 i
D-07.07.01

Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podob-
nych o przekroju 4x50 mm2 -przez analogie przewód typu AsXSn 2x25 mm2

km
przew.

0,0062 km
przew.

0,01

RAZEM 0,01
249 D-07.07.01 Montaż skrzynki bezpiecznikowej w liniach napowietrznych nn z przewodów izo-

lowanych - bezpiecznika typu SV 19.25
szt.

4 szt. 4,00
RAZEM 4,00

250 D-01.03.01 Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie - istniejący szt.
4 szt. 4,00

RAZEM 4,00
251 D-01.03.01 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - istniejącej oprawy z

demontażu
szt.

4 szt. 4,00
RAZEM 4,00

252 D-01.03.01 Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - ogranicznik
przepięć typu GX0 Lovos440/5

szt.

4 szt. 4,00
RAZEM 4,00

253 D-01.03.01 Układanie uziomów w rowach kablowych m
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30 m 30,00
RAZEM 30,00

9.1.
4.3

Pomiary elektryczne

254 D-01.03.01 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar
4 pomiar 4,00

RAZEM 4,00
255 D-01.03.01 Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

256 D-01.03.01 Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar) szt.
3 szt. 3,00

RAZEM 3,00
257 D-01.03.01 Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

9.2 Budowa o świetlenia ulicznego przej ść dla pieszych oraz ci ągu pieszo - rowerowego w ci ągu drogi powiato-
wej nr 1705 O w m. Kotórz Mały i Turawa

9.2.
1

Budowa o świetlenia przej ścia dla pieszych, w ci ągu drogi powiatowej nr 1705 O - ul. Opolskiej w m. Kotórz
Mały, rejon skrzy żowania z ul. W ęgiersk ą (rys. nr 1.1, 1.2)

9.2.
1.1

Zabudowa rozłacznika bezpiecznikowego RSA na słupie nr 53

258 D-07.07.01 Montaż zabezpieczenia wzdłużnego w liniach napowietrznych nn z przewodów
izolowanych - montaż rozłącznika bezpiecznikowego "RSA-00/3"

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

9.2.
1.2

Układanie kaba o świetleniowego

9.2.
1.2.

1

Roboty ziemne i układanie przepustów kablowych

259 D-07.07.01 Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV m3

35,5*0,4*0,7 m3 9,94
RAZEM 9,94

260 D-07.07.01 Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. IV m3

35,5*0,4*0,5 m3 7,10
RAZEM 7,10

261 D-07.07.01 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m
Krotność = 2

m

35,5 m 35,50
RAZEM 35,50

262 D-07.07.01 Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - typu SRS110 m
17 m 17,00

RAZEM 17,00
263 D-07.07.01 Układanie uziomów w rowach kablowych - bednarki ocynkowanej typu Fe/Zn

25x4 mm
m

40 m 40,00
RAZEM 40,00

9.2.
1.2.

2

Układanie kabli o świetleniowych

264 D-07.07.01 Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m bezpośrednio na słupach betonowych -
kabla typu NA2XY 4x35 mm2

m

9 m 9,00
RAZEM 9,00

265 D-07.07.01 Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m przez wciąganie do rur osłonowych moco-
wanych na słupach betonowych - kabla typu NA2XY 4x35 mm2 w rurze osłono-
wej typu BE75 "Arot"

m

3 m 3,00
RAZEM 3,00

266 D-07.07.01 Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - typu
NA2XY 4x35 mm2

m

15,5 m 15,50
RAZEM 15,50

267 D-07.07.01 Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach za-
mkniętych - kabel typu NA2XY 4x35 mm2

m

17+3*3 m 26,00
RAZEM 26,00

268 D-07.07.01 Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na na-
pięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych - przez analogie kon-
ców kabla NA2XY 4x35 mm2
Krotność = 0,8

szt.

3*2 szt. 6,00
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RAZEM 6,00
9.2.
1.3

Monta ż i stawianie słupów o świetleniowych

269 D-07.07.01 Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg - przez analogie
słupa stalowego ocynkowanego malowanego proszkowo na kolor xal-Classic
31 nr 4201E75268A3F wybrany z  palety kolorów CLASSIC IGP-DURA oraz za-
bezpieczonego do wysokości 2,0m. antyplakatem w kolorze transparentnym ty-
pu CC 6m 60/126/3 1:11 MAL XAL, przystosowane do montażu na fundament
typu FP1

szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

270 D-07.07.01 Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłono-
we i wysięgniki przy wysokości latarń do 7 m - przewodu typu YDY 3x2,5 mm2

kpl.
przew.

2 kpl.
przew.

2,00

RAZEM 2,00
271 D-07.07.01 Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski

lub bolce
szt.żył

2*3 szt.żył 6,00
RAZEM 6,00

272 D-07.07.01 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - oprawa LED typu TE-
CEO S/ 24L@1000mA/78W /CW/ MED5145 - barwa światła biała chłodna

szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

9.2.
1.4

Pomiary elektryczne

273 D-07.07.01 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy odc.
3 odc. 3,00

RAZEM 3,00
274 D-07.07.01 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

2 pomiar 2,00
RAZEM 2,00

275 D-07.07.01 Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) szt.
1 szt. 1,00

RAZEM 1,00
276 D-07.07.01 Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar) szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

277 D-07.07.01 Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt.
1 szt. 1,00

RAZEM 1,00
278 D-07.07.01 Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

279 D-07.07.01 Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych
płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy

punkt

2 punkt 2,00
RAZEM 2,00

280 D-07.07.01 Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych
płaszczyzny roboczej - każdy następny pomiar w pomieszczeniu

punkt

2*29 punkt 58,00
RAZEM 58,00

9.2.
2

Budowa o świetlenia przej ścia dla pieszych, w ci ągu drogi powiatowej nr 1705 O - ul. Opolskiej w m. Kotórz
Mały, na wysoko ści posesji nr 15 (rys. nr 1.2)

9.2.
2.1

Zabudowa rozłacznika bezpiecznikowego RSA i zabudowa ochrony odgromowej, na słupie nr 266

281 D-07.07.01 Montaż zabezpieczenia wzdłużnego w liniach napowietrznych nn z przewodów
izolowanych - montaż rozłącznika bezpiecznikowego "RSA-00/3"

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

282 D-07.07.01 Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolo-
wanych - typu GX0-Lovos440/5

szt.

4 szt. 4,00
RAZEM 4,00

283 D-07.07.01 Układanie uziomów w rowach kablowych - bednarki ocynkowanej typu Fe/Zn
25x4 mm

m

1*30 m 30,00
RAZEM 30,00

9.2.
2.2

Układanie kaba o świetleniowego

9.2.
2.2.

1

Roboty ziemne i układanie przepustów kablowych
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284 D-07.07.01 Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV m3

17*0,4*0,7 m3 4,76
RAZEM 4,76

285 D-07.07.01 Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. IV m3

17*0,4*0,5 m3 3,40
RAZEM 3,40

286 D-07.07.01 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m
Krotność = 2

m

17 m 17,00
RAZEM 17,00

287 D-07.07.01 Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - typu SRS110 m
8 m 8,00

RAZEM 8,00
288 D-07.07.01 Układanie uziomów w rowach kablowych - bednarki ocynkowanej typu Fe/Zn

25x4 mm
m

21 m 21,00
RAZEM 21,00

9.2.
2.2.

2

Układanie kabli o świetleniowych

289 D-07.07.01 Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m bezpośrednio na słupach betonowych -
kabla typu NA2XY 4x35 mm2

m

9 m 9,00
RAZEM 9,00

290 D-07.07.01 Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m przez wciąganie do rur osłonowych moco-
wanych na słupach betonowych - kabla typu NA2XY 4x35 mm2 w rurze osłono-
wej typu BE75 "Arot"

m

3 m 3,00
RAZEM 3,00

291 D-07.07.01 Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - typu
NA2XY 4x35 mm2

m

7 m 7,00
RAZEM 7,00

292 D-07.07.01 Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach za-
mkniętych - kabel typu NA2XY 4x35 mm2

m

8+3*3 m 17,00
RAZEM 17,00

293 D-07.07.01 Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na na-
pięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych - przez analogie kon-
ców kabla NA2XY 4x35 mm2
Krotność = 0,8

szt.

3*2 szt. 6,00
RAZEM 6,00

9.2.
2.3

Monta ż i stawianie słupów o świetleniowych

294 D-07.07.01 Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg - przez analogie
słupa stalowego ocynkowanego malowanego proszkowo na kolor xal-Classic
31 nr 4201E75268A3F wybrany z  palety kolorów CLASSIC IGP-DURA oraz za-
bezpieczonego do wysokości 2,0m. antyplakatem w kolorze transparentnym ty-
pu CC 6m 60/126/3 1:11 MAL XAL, przystosowane do montażu na fundament
typu FP1

szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

295 D-07.07.01 Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłono-
we i wysięgniki przy wysokości latarń do 7 m - przewodu typu YDY 3x2,5 mm2

kpl.
przew.

2 kpl.
przew.

2,00

RAZEM 2,00
296 D-07.07.01 Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski

lub bolce
szt.żył

2*3 szt.żył 6,00
RAZEM 6,00

297 D-07.07.01 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - oprawa LED typu TE-
CEO S/ 24L@1000mA/78W /CW/ MED5145 - barwa światła biała chłodna

szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

9.2.
2.4

Pomiary elektryczne

298 D-07.07.01 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy odc.
3 odc. 3,00

RAZEM 3,00
299 D-07.07.01 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

2 pomiar 2,00
RAZEM 2,00
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300 D-07.07.01 Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) szt.
1 szt. 1,00

RAZEM 1,00
301 D-07.07.01 Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar) szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

302 D-07.07.01 Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt.
1 szt. 1,00

RAZEM 1,00
303 D-07.07.01 Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

304 D-07.07.01 Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych
płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy

punkt

2 punkt 2,00
RAZEM 2,00

305 D-07.07.01 Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych
płaszczyzny roboczej - każdy następny pomiar w pomieszczeniu

punkt

2*29 punkt 58,00
RAZEM 58,00

9.2.
3

Budowa o świetlenia ci ągu pieszo - rowerowego, w ci ągu drogi powiatowej nr 1705 O - ul. Opolskiej w m.
Kotórz Mały - Turawa na odcinku od skrzy żowania z ul. Wodn ą w m. Kotórz mały do granicy posesji nr 1 w
m. Turawa (rys. nr 1.3 ÷ 1.5)

9.2.
3.1

Zasilanie i szafka rozdzielczo - sterownicza o świetlenia "SO1"

9.2.
3.1.

1

Roboty ziemne i układanie przepustów kablowych

306 D-07.07.01 Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV m3

15,5*0,4*0,7 m3 4,34
RAZEM 4,34

307 D-07.07.01 Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. IV m3

15,5*0,4*0,5 m3 3,10
RAZEM 3,10

308 D-07.07.01 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m
Krotność = 2

m

15,5 m 15,50
RAZEM 15,50

309 D-07.07.01 Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - typu DVK 110 m
11 m 11,00

RAZEM 11,00
9.2.
3.1.

2

Układanie kabla zasilaj ącego

310 D-07.07.01 Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m bezpośrednio na słupach betonowych -
kabla typu NA2XY 4x35 mm2

m

1 m 1,00
RAZEM 1,00

311 D-07.07.01 Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m przez wciąganie do rur osłonowych moco-
wanych na słupach betonowych - kabla typu NA2XY 4x35 mm2 w rurze osłono-
wej typu BE75 "Arot"

m

3 m 3,00
RAZEM 3,00

312 D-07.07.01 Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - typu
NA2XY 4x35 mm2

m

10,5 m 10,50
RAZEM 10,50

313 D-07.07.01 Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach za-
mkniętych - kabel typu NA2XY 4x35 mm2

m

11 m 11,00
RAZEM 11,00

314 D-07.07.01 Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na na-
pięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych - przez analogie kon-
ców kabla YAKXS 4x35 mm2
Krotność = 0,8

szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

9.2.
3.1.

3

Monta ż i stawianie szafki rozdzielczo - sterowniczej o świetlenia ścieżek "SO1"

315 D-07.07.01 Fundamenty prefabrykowane betonowe w gruncie kat.III o objętości w wykopie
do 0.25 m3 pod rozdzielnice - fundament ujęto w komplecie szafki oświetlenia
ścieżek

szt.
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1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

316 D-07.07.01 Urządzenia rozdzielcze (zestawy) o masie ponad 20 kg na fundamencie prefa-
brykowanym - przez analogie montaż szafki rozdzielczej oświetleniowej "SO1"

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

317 D-07.07.01 Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.III m
20 m 20,00

RAZEM 20,00
9.2.
3.1.

4

Pomiary elektryczne

318 D-07.07.01 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy odc.
1 odc. 1,00

RAZEM 1,00
319 D-07.07.01 Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

9.2.
3.2

Układanie kaba o świetleniowego

9.2.
3.2.

1

Roboty ziemne i układanie przepustów kablowych

320 D-07.07.01 Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV m3

1191,5*0,4*0,7 m3 333,62
RAZEM 333,62

321 D-07.07.01 Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. IV m3

1191,5*0,4*0,5 m3 238,30
RAZEM 238,30

322 D-07.07.01 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m
Krotność = 2

m

1191,5 m 1191,50
RAZEM 1191,50

323 D-07.07.01 Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - typu DVK110 m
110,5 m 110,50

RAZEM 110,50
324 D-07.07.01 Układanie uziomów w rowach kablowych - bednarki ocynkowanej typu Fe/Zn

25x4 mm
m

1245 m 1245,00
RAZEM 1245,00

9.2.
3.2.

2

Układanie kabli o świetleniowych

325 D-07.07.01 Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - typu
NA2XY 4x35 mm2

m

1081 m 1081,00
RAZEM 1081,00

326 D-07.07.01 Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach za-
mkniętych - kabel typu NA2XY 4x35 mm2

m

110,5+25*2*3 m 260,50
RAZEM 260,50

327 D-07.07.01 Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na na-
pięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych - przez analogie kon-
ców kabla NA2XY 4x35 mm2
Krotność = 0,8

szt.

11*2 szt. 22,00
RAZEM 22,00

9.2.
3.3

Monta ż i stawianie słupów o świetleniowych

328 D-07.07.01 Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg - przez analogie
słupa stalowego ocynkowanego malowanego proszkowo na kolor xal-Classic
31 nr 4201E75268A3F wybrany z  palety kolorów CLASSIC IGP-DURA oraz za-
bezpieczonego do wysokości 2,0m. antyplakatem w kolorze transparentnym ty-
pu CC 6m 60/126/3 1:11 MAL XAL, przystosowane do montażu na fundament
typu FP1

szt.

25 szt. 25,00
RAZEM 25,00

329 D-07.07.01 Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłono-
we i wysięgniki przy wysokości latarń do 7 m - przewodu typu YDY 3x2,5 mm2

kpl.
przew.

25 kpl.
przew.

25,00

RAZEM 25,00
330 D-07.07.01 Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski

lub bolce
szt.żył

- 23 -



Turawa - Kotórz Mały  II kw 2021 v3.ath PRZEDMIAR

Lp. Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

25*3 szt.żył 75,00
RAZEM 75,00

331 D-07.07.01 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - oprawa LED typu TE-
CEO S/ 24L@600mA/45,5W /CW/ MED5112 - barwa biała neutralna

szt.

25 szt. 25,00
RAZEM 25,00

9.2.
3.4

Pomiary elektryczne

332 D-07.07.01 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy odc.
25 odc. 25,00

RAZEM 25,00
333 D-07.07.01 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

25 pomiar 25,00
RAZEM 25,00

334 D-07.07.01 Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) szt.
2 szt. 2,00

RAZEM 2,00
335 D-07.07.01 Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar) szt.

23 szt. 23,00
RAZEM 23,00

336 D-07.07.01 Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt.
2 szt. 2,00

RAZEM 2,00
337 D-07.07.01 Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) szt.

23 szt. 23,00
RAZEM 23,00

338 D-07.07.01 Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych
płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy

punkt

6 punkt 6,00
RAZEM 6,00

339 D-07.07.01 Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych
płaszczyzny roboczej - każdy następny pomiar w pomieszczeniu

punkt

6*29 punkt 174,00
RAZEM 174,00

9.2.
4

Budowa o świetlenia przej ścia dla pieszych, w ci ągu drogi powiatowej nr 1705 O - ul. Opolskiej w m.
Turawa, na wysoko ści posesji nr 2 (rys. nr 1.5, 1.6)

9.2.
4.1

Zabudowa rozłacznika bezpiecznikowego RSA i zabudowa ochrony odgromowej, na słupie nr 622

340 D-07.07.01 Montaż zabezpieczenia wzdłużnego w liniach napowietrznych nn z przewodów
izolowanych - montaż rozłącznika bezpiecznikowego "RSA-00/3"

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

341 D-07.07.01 Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolo-
wanych - typu GX0-Lovos440/5

szt.

4 szt. 4,00
RAZEM 4,00

342 D-07.07.01 Układanie uziomów w rowach kablowych - bednarki ocynkowanej typu Fe/Zn
25x4 mm

m

1*30 m 30,00
RAZEM 30,00

9.2.
4.2

Układanie kaba o świetleniowego

9.2.
4.2.

1

Roboty ziemne i układanie przepustów kablowych

343 D-07.07.01 Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV m3

26*0,4*0,7 m3 7,28
RAZEM 7,28

344 D-07.07.01 Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. IV m3

26*0,4*0,5 m3 5,20
RAZEM 5,20

345 D-07.07.01 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m
Krotność = 2

m

26 m 26,00
RAZEM 26,00

346 D-07.07.01 Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - typu SRS110 m
17 m 17,00

RAZEM 17,00
347 D-07.07.01 Układanie uziomów w rowach kablowych - bednarki ocynkowanej typu Fe/Zn

25x4 mm
m

30 m 30,00
RAZEM 30,00
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9.2.
4.2.

2

Układanie kabli o świetleniowych

348 D-07.07.01 Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m bezpośrednio na słupach betonowych -
kabla typu NA2XY 4x35 mm2

m

9 m 9,00
RAZEM 9,00

349 D-07.07.01 Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m przez wciąganie do rur osłonowych moco-
wanych na słupach betonowych - kabla typu NA2XY 4x35 mm2 w rurze osłono-
wej typu BE75 "Arot"

m

3 m 3,00
RAZEM 3,00

350 D-07.07.01 Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - typu
NA2XY 4x35 mm2

m

7 m 7,00
RAZEM 7,00

351 D-07.07.01 Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach za-
mkniętych - kabel typu NA2XY 4x35 mm2

m

17+3*3 m 26,00
RAZEM 26,00

352 D-07.07.01 Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na na-
pięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych - przez analogie kon-
ców kabla NA2XY 4x35 mm2
Krotność = 0,8

szt.

3*2 szt. 6,00
RAZEM 6,00

9.2.
4.3

Monta ż i stawianie słupów o świetleniowych

353 D-07.07.01 Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg - przez analogie
słupa stalowego ocynkowanego malowanego proszkowo na kolor xal-Classic
31 nr 4201E75268A3F wybrany z  palety kolorów CLASSIC IGP-DURA oraz za-
bezpieczonego do wysokości 2,0m. antyplakatem w kolorze transparentnym ty-
pu CC 6m 60/126/3 1:11 MAL XAL, przystosowane do montażu na fundament
typu FP1

szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

354 D-07.07.01 Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłono-
we i wysięgniki przy wysokości latarń do 7 m - przewodu typu YDY 3x2,5 mm2

kpl.
przew.

2 kpl.
przew.

2,00

RAZEM 2,00
355 D-07.07.01 Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski

lub bolce
szt.żył

2*3 szt.żył 6,00
RAZEM 6,00

356 D-07.07.01 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - oprawa LED typu TE-
CEO S/ 24L@1000mA/78W /CW/ MED5145 - barwa światła biała chłodna

szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

9.2.
4.4

Pomiary elektryczne

357 D-07.07.01 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy odc.
3 odc. 3,00

RAZEM 3,00
358 D-07.07.01 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

2 pomiar 2,00
RAZEM 2,00

359 D-07.07.01 Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) szt.
1 szt. 1,00

RAZEM 1,00
360 D-07.07.01 Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar) szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

361 D-07.07.01 Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt.
1 szt. 1,00

RAZEM 1,00
362 D-07.07.01 Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

363 D-07.07.01 Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych
płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy

punkt

2 punkt 2,00
RAZEM 2,00
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364 D-07.07.01 Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych
płaszczyzny roboczej - każdy następny pomiar w pomieszczeniu

punkt

2*29 punkt 58,00
RAZEM 58,00

9.2.
5

Budowa o świetlenia przej ść dla pieszych, w ci ągu drogi powiatowej nr 1705 O - ul. Opolskiej w m. Turawa,
w rejonie skrzy żowania z ul. Ko ściuszki (rys. nr 1.7)

9.2.
5.1

Zabudowa rozłacznika bezpiecznikowego RSA i zabudowa ochrony odgromowej, na słupie nr 622

365 D-07.07.01 Montaż zabezpieczenia wzdłużnego w liniach napowietrznych nn z przewodów
izolowanych - montaż rozłącznika bezpiecznikowego "RSA-00/3"

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

366 D-07.07.01 Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolo-
wanych - typu GX0-Lovos440/5

szt.

4 szt. 4,00
RAZEM 4,00

367 D-07.07.01 Układanie uziomów w rowach kablowych - bednarki ocynkowanej typu Fe/Zn
25x4 mm

m

1*30 m 30,00
RAZEM 30,00

9.2.
5.2

Układanie kaba o świetleniowego

9.2.
5.2.

1

Roboty ziemne i układanie przepustów kablowych

368 D-07.07.01 Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV m3

216*0,4*0,7 m3 60,48
RAZEM 60,48

369 D-07.07.01 Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. IV m3

216*0,4*0,5 m3 43,20
RAZEM 43,20

370 D-07.07.01 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m
Krotność = 2

m

216 m 216,00
RAZEM 216,00

371 D-07.07.01 Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - typu SRS110 m
39 m 39,00

RAZEM 39,00
372 D-07.07.01 Układanie uziomów w rowach kablowych - bednarki ocynkowanej typu Fe/Zn

25x4 mm
m

235 m 235,00
RAZEM 235,00

9.2.
5.2.

2

Układanie kabli o świetleniowych

373 D-07.07.01 Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m bezpośrednio na słupach betonowych -
kabla typu NA2XY 4x35 mm2

m

9 m 9,00
RAZEM 9,00

374 D-07.07.01 Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m przez wciąganie do rur osłonowych moco-
wanych na słupach betonowych - kabla typu NA2XY 4x35 mm2 w rurze osłono-
wej typu BE75 "Arot"

m

3 m 3,00
RAZEM 3,00

375 D-07.07.01 Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - typu
NA2XY 4x35 mm2

m

172 m 172,00
RAZEM 172,00

376 D-07.07.01 Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach za-
mkniętych - kabel typu NA2XY 4x35 mm2

m

39+3+8*2*3 m 90,00
RAZEM 90,00

377 D-07.07.01 Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na na-
pięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych - przez analogie kon-
ców kabla NA2XY 4x35 mm2
Krotność = 0,8

szt.

9*2 szt. 18,00
RAZEM 18,00

9.2.
5.3

Monta ż i stawianie słupów o świetleniowych
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378 D-07.07.01 Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg - przez analogie
słupa stalowego ocynkowanego malowanego proszkowo na kolor xal-Classic
31 nr 4201E75268A3F wybrany z  palety kolorów CLASSIC IGP-DURA oraz za-
bezpieczonego do wysokości 2,0m. antyplakatem w kolorze transparentnym ty-
pu CC 6m 60/126/3 1:11 MAL XAL, przystosowane do montażu na fundament
typu FP1

szt.

8 szt. 8,00
RAZEM 8,00

379 D-07.07.01 Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłono-
we i wysięgniki przy wysokości latarń do 7 m - przewodu typu YDY 3x2,5 mm2

kpl.
przew.

8 kpl.
przew.

8,00

RAZEM 8,00
380 D-07.07.01 Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski

lub bolce
szt.żył

8*3 szt.żył 24,00
RAZEM 24,00

381 D-07.07.01 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - oprawa LED typu TE-
CEO S/ 24L@1000mA/78W /CW/ MED5145 - barwa światła biała chłodna

szt.

8 szt. 8,00
RAZEM 8,00

9.2.
5.4

Pomiary elektryczne

382 D-07.07.01 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy odc.
9 odc. 9,00

RAZEM 9,00
383 D-07.07.01 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

8 pomiar 8,00
RAZEM 8,00

384 D-07.07.01 Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) szt.
1 szt. 1,00

RAZEM 1,00
385 D-07.07.01 Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar) szt.

7 szt. 7,00
RAZEM 7,00

386 D-07.07.01 Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt.
1 szt. 1,00

RAZEM 1,00
387 D-07.07.01 Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) szt.

7 szt. 7,00
RAZEM 7,00

388 D-07.07.01 Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych
płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy

punkt

8 punkt 8,00
RAZEM 8,00

389 D-07.07.01 Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych
płaszczyzny roboczej - każdy następny pomiar w pomieszczeniu

punkt

8*29 punkt 232,00
RAZEM 232,00

9.3 Budowa o świetlenia ci ągu pieszo - rowerowego w ci ągu drogi powiatowej nr 1705 O w m. Kotórz Mały i Tu-
rawa

9.3.
1

Budowa o świetlenia ci ągu pieszo - rowerowego, w ci ągu drogi powiatowej nr 1705 O - ul. Opolskiej w m.
Kotórz Mały - Turawa w km 4+598,90 - 4+843,51  (rys. nr 4)

9.3.
1.1

Układanie kaba o świetleniowego

9.3.
1.1.

1

Roboty ziemne i układanie przepustów kablowych

390 D-07.07.01 Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV m3

239*0,4*0,7 m3 66,92
RAZEM 66,92

391 D-07.07.01 Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. IV m3

239*0,4*0,5 m3 47,80
RAZEM 47,80

392 D-07.07.01 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m
Krotność = 2

m

239 m 239,00
RAZEM 239,00

393 D-07.07.01 Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - typu DVK110 m
20 m 20,00

RAZEM 20,00
394 D-07.07.01 Układanie uziomów w rowach kablowych - bednarki ocynkowanej typu Fe/Zn

25x4 mm
m
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250 m 250,00
RAZEM 250,00

9.3.
1.1.

2

Układanie kabli o świetleniowych

395 D-07.07.01 Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - typu
NA2XY 4x35 mm2

m

219 m 219,00
RAZEM 219,00

396 D-07.07.01 Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach za-
mkniętych - kabel typu NA2XY 4x35 mm2

m

20+5*2*3 m 50,00
RAZEM 50,00

397 D-07.07.01 Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na na-
pięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych - przez analogie kon-
ców kabla NA2XY 4x35 mm2
Krotność = 0,8

szt.

5*2 szt. 10,00
RAZEM 10,00

9.3.
1.2

Monta ż i stawianie słupów o świetleniowych

398 D-07.07.01 Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg - przez analogie
słupa stalowego ocynkowanego malowanego proszkowo na kolor xal-Classic
31 nr 4201E75268A3F wybrany z  palety kolorów CLASSIC IGP-DURA oraz za-
bezpieczonego do wysokości 2,0m. antyplakatem w kolorze transparentnym ty-
pu CC 6m 60/126/3 1:11 MAL XAL, przystosowane do montażu na fundament
typu FP1

szt.

5 szt. 5,00
RAZEM 5,00

399 D-07.07.01 Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłono-
we i wysięgniki przy wysokości latarń do 7 m - przewodu typu YDY 3x2,5 mm2

kpl.
przew.

5 kpl.
przew.

5,00

RAZEM 5,00
400 D-07.07.01 Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski

lub bolce
szt.żył

5*3 szt.żył 15,00
RAZEM 15,00

401 D-07.07.01 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - oprawa LED typu TE-
CEO S/ 24L@600mA/45,5W /CW/ MED5112 - barwa biała neutralna

szt.

5 szt. 5,00
RAZEM 5,00

9.3.
1.3

Pomiary elektryczne

402 D-07.07.01 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy odc.
5 odc. 5,00

RAZEM 5,00
403 D-07.07.01 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

5 pomiar 5,00
RAZEM 5,00

404 D-07.07.01 Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) szt.
1 szt. 1,00

RAZEM 1,00
405 D-07.07.01 Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar) szt.

4 szt. 4,00
RAZEM 4,00

406 D-07.07.01 Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt.
1 szt. 1,00

RAZEM 1,00
407 D-07.07.01 Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) szt.

4 szt. 4,00
RAZEM 4,00

408 D-07.07.01 Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych
płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy

punkt

2 punkt 2,00
RAZEM 2,00

409 D-07.07.01 Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych
płaszczyzny roboczej - każdy następny pomiar w pomieszczeniu

punkt

2*29 punkt 58,00
RAZEM 58,00

10 Infrastruktura towarzysz ąca nierozerwalnie zwi ązana z realizacj ą inwestycji  (bran ża telekomunikacyjna)
10.1 Nadzory i transport.
410 E-01 Nadzór przedstawicieli odpowiednich służb, tj.: ORANGE Oddział OPOLE kpl

1 kpl 1,00
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RAZEM 1,00
411 E-01 Po przebudowie istniejącej kolidującej linii napowietrznej należy istniejące ele-

menty sieci przewidziane do demontażu, t.j.: słupy oraz przewody zdać na ma-
gazyn  Orange Hurt  OPOLE.

kpl

1,00 kpl 1,00
RAZEM 1,00

10.2 4. Przebudowa i zabezpieczenie istniej ącej infrastruktury telekomunikacyjnej .
10.
2.1

4.1 W zakresie przebudowy istniej ącej linii napowietrznej telekomunikacyjnej
w KM 3+105 do KM 3+200.

10.
2.1.

1

1/ Posadowi ć poza zakresem projektowanej ścieżki pieszo rowerowej nowy słup nr
OPTUR/75/25 drewniany bli źniaczy oszczudlony o wysoko ści h=8m

412 E-01 Montaż i ustawienie słupa bliźniacego o długości 8.5 m ze szczudłami żelbeto-
wymi bez belek ustojowych za pomocą zespołu wiertniczo-dźwigowego w grun-
cie kat. I-III
Słup drewniany bliźniaczy uszczudlony 8 mb
obejma OB 22  stal S235JRG2C  2,00 kg

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

10.
2.1.

2

2/ Posadowi ć poza zakresem projektowanej ścieżki pieszo rowerowej nowy słup nr
OPTUR/75/24_1 drewniany bli źniaczy oszczudlony o wysoko ści h=8m

413 E-01 Montaż i ustawienie słupa bliźniacego o długości 8.5 m ze szczudłami żelbeto-
wymi bez belek ustojowych za pomocą zespołu wiertniczo-dźwigowego w grun-
cie kat. I-III
Słup drewniany bliźniaczy uszczudlony 8 mb
obejma OB 22  stal S235JRG2C  2,00 kg

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

10.
2.1.

3

3/ Istniej ący słup nr OPTUR/75/24wymieni ć na nowy drewniany bli źniaczy oszczudlony o wysoko ści h=8m i
przestawi ć poza projektowana ścieżkę rowerow ą .

10.
2.1.
3.1

1/ Wymiana  i przestawienie słupa.

414 E-01 Demontaż słupów  bliźniaczych szt
1 szt 1,00

RAZEM 1,00
415 E-01 Montaż i ustawienie słupa bliźniacego o długości 8.5 m ze szczudłami żelbeto-

wymi bez belek ustojowych za pomocą zespołu wiertniczo-dźwigowego w grun-
cie kat. I-III
Słup drewniany bliźniaczy uszczudlony 8 mb
obejma OB 22  stal S235JRG2C  2,00 kg

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

10.
2.1.

4

4/ Istniej ące przewody linii napowietrznej przepi ąć na nowo projektowane, wymienione słupy nr OPTUR/75/
25 , nr OPTUR/75/24_1 i nr OPTUR/75/24 na odcinku od stniej ącego słupa nr OPTUR/75/26.

416 E-01 Przekładanie  przewodów istniejących km
0,040 km 0,04

RAZEM 0,04
10.

2.1.
5

5/ Na odcinku trzech s ąsiaduj ących prz ęseł od miejsca przestawianych , wymienianych słupów nale ży wyre-
gulowa ć zwisy

417 E-01 Regulacja zwisów przewodów km
0,050 km 0,05

RAZEM 0,05
10.
2.2

4.2 W zakresie przebudowy istniej ącej linii napowietrznej telekomunikacyjnej
w KM 3+420 do KM 3+520

10.
2.2.

1

1/ Posadowi ć poza zakresem projektowanej ścieżki pieszo rowerowej nowy słup nr
OPTUR/75/18 drewniany bli źniaczy oszczudlony o wysoko ści h=8m

418 E-01 Montaż i ustawienie słupa bliźniacego o długości 8.5 m ze szczudłami żelbeto-
wymi bez belek ustojowych za pomocą zespołu wiertniczo-dźwigowego w grun-
cie kat. I-III
Słup drewniany bliźniaczy uszczudlony 8 mb
obejma OB 22  stal S235JRG2C  2,00 kg

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

10.
2.2.

2

2/ Posadowi ć poza zakresem projektowanej ścieżki pieszo rowerowej nowy słup nr OPTUR/75/18-1 drewnia-
ny bli źniaczy oszczudlony o wysoko ści h=8m
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419 E-01 Montaż i ustawienie słupa bliźniacego o długości 8.5 m ze szczudłami żelbeto-
wymi bez belek ustojowych za pomocą zespołu wiertniczo-dźwigowego w grun-
cie kat. I-III
Słup drewniany bliźniaczy uszczudlony 8 mb
obejma OB 22  stal S235JRG2C  2,00 kg

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

10.
2.2.

3

3/ Istniej ący słup nr OPTUR/75/17 wymieni ć na nowy drewniany bli źniaczy oszczudlony o wysoko ści h=8m i
przestawi ć poza projektowana ścieżkę rowerow ą

10.
2.2.
3.1

1/ Wymiana  i przestawienie słupa.

420 E-01 Demontaż słupów  bliźniaczych szt
1 szt 1,00

RAZEM 1,00
421 E-01 Montaż i ustawienie słupa bliźniacego o długości 8.5 m ze szczudłami żelbeto-

wymi bez belek ustojowych za pomocą zespołu wiertniczo-dźwigowego w grun-
cie kat. I-III
Słup drewniany bliźniaczy uszczudlony 8 mb
obejma OB 22  stal S235JRG2C  2,00 kg

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

10.
2.2.
3.2

1/ Na wymieniony słup przenie ść istniej ącą skrzynk ę obiektow ą

422 E-01 Przekładanie punktu dostepowego na słupach stojących bliźniaczych szt.
1,0 szt. 1,00

RAZEM 1,00
10.

2.2.
4

4/ Istniej ące przewody linii napowietrznej przepi ąć na nowo projektowane, wymienione
słupy nr OPTUR/75/18, nr OPTUR/75/18-1 i nr OPTUR/75/17 na odcinku od
istniej ącego słupa nr OPTUR/75/17

423 E-01 Przepięcie abonenckich  przewodów istniejących km
0,088 km 0,09

RAZEM 0,09
10.

2.2.
5

5/ Na odcinku trzech s ąsiaduj ących prz ęseł od miejsca przestawianych , wymienianych
słupów nale ży wyregulowa ć zwisy

424 E-01 Regulacja zwisów przewodów km
0,090 km 0,09

RAZEM 0,09
10.
2.3

4.3. W zakresie przebudowy istniej ącej linii kablowej telekomunikacyjnej w KM 4+700 do KM 4+740.

10.
2.3.

1

1/ Istniej ące kable odkopa ć na odcinku 29m i przeło żyć do nowego wykopu po trasie nie koliduj ącej z nowo
projektowanym rowem odwadniaj ącym - światłowód 12J nr OKP068000/006 ; kabel miedziany XzTKMXpw
4x250   i kabel miedziany XzTKMXpw 4x50.

10.
2.3.
1.1

1/ Demonta ż istniej ących kabli.

425 E-01 Wytyczenie trasy linii w terenie przejrzystym km
0,030 km 0,03

RAZEM 0,03
426 E-01 Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV m3

1,00*0,8*30,00 m3 24,00
RAZEM 24,00

427 E-01 Demontaż kabli wielożyłowych o masie 0,5-1,0 kg/m układanych w gruncie kat.
III-IV  - światłowód 12J nr OKP068000/006

m

29,00 m 29,00
RAZEM 29,00

428 E-01 Demontaż kabli wielożyłowych o masie 2,0-3,0 kg/m układanych w gruncie kat.
III-IV - kabel miedziany XzTKMXpw 4x250

m

29,00 m 29,00
RAZEM 29,00

429 E-01 Demontaż kabli wielożyłowych o masie 1,0-2,0 kg/m układanych w gruncie kat.
III-IV  -  kabel miedziany XzTKMXpw 4x50

m

29,00 m 29,00
RAZEM 29,00

430 E-01 Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. IV m3

1,00*0,8*30,00 m3 24,00
RAZEM 24,00

10.
2.3.
1.2

2/ Montaz kabli w mowej lokalizacji.
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431 E-01 Wytyczenie trasy linii w terenie przejrzystym km
0,030 km 0,03

RAZEM 0,03
432 E-01 Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV m3

1,00*0,8*30,00 m3 24,00
RAZEM 24,00

433 E-01 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.6 m

m

29,00 m 29,00
RAZEM 29,00

434 E-01 Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie  -  światło-
wód 12J nr OKP068000/006
światłowód 12J nr OKP068000/006

m

29,00 m 29,00
RAZEM 29,00

435 E-01 Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie
kabel miedziany XzTKMXpw 4x250

m

29,00 m 29,00
RAZEM 29,00

436 E-01 Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie
kabel miedziany XzTKMXpw 4x50

m

29,00 m 29,00
RAZEM 29,00

437 E-01 Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. IV m3

1,00*0,8*30,00 m3 24,00
RAZEM 24,00
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