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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Wstęp
1.1 Temat
"Rozbudowa drogi powiatowej nr 1705 O - ul. Opolskiej w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od parkingu "Park and
Ride" do ul. Harcerskiej w m. Turawa od km 6+150,00 do km 9+020,00 CZĘŚĆ III"

1.2 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest rozbudowa drogi powiatowej nr 1705 O - ul. Opolskiej
 w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od parkingu "Park and Ride"
do ul. Harcerskiej w m. Turawa.

1.3 Zakres opracowania
Zakresem opracowania objęto drogę powiatową nr 1705 O - ul. Opolskiej w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od
parkingu "Park and Ride"
do ul. Harcerskiej w m. Turawa od km 6+150,00 do km 9+020,00.
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  znajduje się w granicach administracyjnych województwa opolskiego - powiat opolski - gmina
Turawa.
Teren przyległy do drogi stanowią pola i lasy. 
Droga powiatowa nr 1705 O - ul. Opolska posiada przekrój drogowy o następujących parametrach:
  jezdnia o zmiennej szerokości 5,50÷6,50m,
  obustronne pobocze gruntowe o zmiennej szerokości 1,00÷2,50m,
  obustronne rowy drogowe - częściowo zmulone.
Po obu stronach jezdni na poboczu drogi rośnie szpaler drzew.
Odwodnienie drogi odbywa się powierzchniowo do przyległych rowów drogowych.
W ciągu drogi zlokalizowane są przepusty:
  w km 6+630,00 - z rury spiralnej karbowanej ?1000mm, L=26,14m
  w km 6+874,00 - żelbetowy ramowy 0,6x0,9m, L=13,00m
  w km 6+996,00 - żelbetowy ramowy 0,6x1,0m L=12,00m
  w km 7+128,00 - betonowy rurowy 0,8m, L=20,00m.

2.2 Istniejące uzbrojenie
W pasie drogi i jego sąsiedztwie znajduje się następujące uzbrojenie:
  sieć wodociągowa,
  kanalizacja sanitarna,
  kanalizacja deszczowa,
  sieci telekomunikacyjne,
  napowietrzna linia energetyczna.

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 - Rzędów II kw 2021 v2.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, utrzy-
manie 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

9,0125-6,160 km 2,853
RAZEM 2,853

1.2.
2

Usuni ęcie drzew i krzaków. Zabezpieczenie drzew

6 D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie zagajników i krzewów ha
1242,0/10000 ha 0,124

RAZEM 0,124
7 D-01.02.01 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 10-15 cm szt.

430 szt. 430,00
RAZEM 430,00

8 D-01.02.01 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 16-25 cm szt.
58 szt. 58,00

RAZEM 58,00
9 D-01.02.01 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 26-35 cm szt.

35 szt. 35,00
RAZEM 35,00

10 D-01.02.01 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 36-45 cm szt.
13 szt. 13,00

RAZEM 13,00
11 D-01.02.01 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 46-60 cm szt.

4 szt. 4,00
RAZEM 4,00

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

RAZEM 3,00
13 D-01.02.01 Transport  karpiny na składowisko Wykonawcy wraz kosztami składowania mp

430*0,05 mp 21,50
58*0,07 mp 4,06
35*0,17 mp 5,95
13*0,28 mp 3,64
4*0,65 mp 2,60
3*0,88 mp 2,64

RAZEM 40,39
14 D-01.02.01 Transport gałęzi na składowisko Wykonawcy wraz kosztami składowania mp

430*0,06 mp 25,80
58*0,17 mp 9,86
35*0,42 mp 14,70
13*0,77 mp 10,01
4*1,95 mp 7,80
3*2,62 mp 7,86
0,124*429,0 mp 53,20

RAZEM 129,23
15 D-01.02.01 Transport  dłużyc na składowisko Wykonawcy wraz kosztami składowania m3

430*0,07 m3 30,10
58*0,20 m3 11,60
35*0,24 m3 8,40
13*0,30 m3 3,90
4*0,58 m3 2,32
3*0,77 m3 2,31
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Lp. Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

RAZEM 58,63
16 D-01.02.01a Zabezpieczenie drzew o średnicy do 30 cm na okres wykonywania robót ziem-

nych
szt.

129 szt. 129,00
RAZEM 129,00

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

szt.

205 szt. 205,00
RAZEM 205,00

1.2.
3

Zdjęcie warstwy humusu

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

m2

12836,0 m2 12836,00
RAZEM 12836,00

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

m2

mur oporowy
11,0*3,0 m2 33,00

RAZEM 33,00
20 D-01.02.02 Roboty ziemne wykonywane ładowarkami z transportem urobku samochodami

samowył. na składowisko Wykonawcy wraz  z kosztami składowania
m3

poz.18*0,6 m3 7701,60
poz.19*0,2 m3 6,60

RAZEM 7708,20
1.2.

4
Roboty rozbiórkowe

21 D-05.03.11 Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm m
650,0 m 650,00

RAZEM 650,00
22 D-05.03.11 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm m2

945,0 m2 945,00
RAZEM 945,00

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

200,0 m2 200,00
RAZEM 200,00

24 D-01.02.04 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej o wysokości
14 cm na podsypce cementowo-piaskowej

m2

34,0 m2 34,00
RAZEM 34,00

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

m2

22,0 m2 22,00
RAZEM 22,00

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

200,0 m2 200,00
RAZEM 200,00

27 D-01.02.04 Rozebranie krawężników betonowych 20x30 cm na podsypce cementowo-pias-
kowej

m

7,0 m 7,00
RAZEM 7,00

28 D-01.02.04 Rozebranie krawężników kamiennych 20x30 cm na podsypce cementowo-pias-
kowej

m

12,0 m 12,00
RAZEM 12,00

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

poz.27*0,1 m3 0,70
poz.28*0,1 m3 1,20

RAZEM 1,90
30 D-01.02.04 Rozebranie przepustów rurowych - ścianki czołowe i ławy żelbetowe m3

2,5*1,5*0,4*4 m3 6,00
RAZEM 6,00

31 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.22*0,04 m3 37,80
poz.23*0,16 m3 32,00
poz.24*0,14*1,3 m3 6,19
poz.25*0,08*1,5 m3 2,64
poz.26*0,2 m3 40,00
poz.27*0,2*0,3*1,5 m3 0,63
poz.28*0,2*0,3*1,3 m3 0,94
poz.29*1,5 m3 2,85
poz.30*1,5 m3 9,00
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Lp. Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

RAZEM 132,05
32 D-01.02.04 Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, infor-

macyjnych
szt.

9+4 szt. 13,00
RAZEM 13,00

33 D-01.02.04 Rozebranie słupków znaków szt.
11 szt. 11,00

RAZEM 11,00
34 D-01.02.04 Transport złomu samochodem skrzyniowym na składowisko Wykonawcy t

poz.32*0,025 t 0,325
poz.33*0,015 t 0,165

RAZEM 0,490
1.2.

5
Roboty ziemne

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

m3

13,0 m3 13,00
RAZEM 13,00

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

6802,0 m3 6802,00
RAZEM 6802,00

1.3 ROBOTY DROGOWE
1.3.

1
Sączek podłu żny 

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

m

przy murze oporowym
11,0 m 11,00

RAZEM 11,00
1.3.

2
Nawierzchnie 

38 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.39 m2 945,00
RAZEM 945,00

39 D-05.03.05a Nawierzchnia z AC11S - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcze-
niu 4 cm

m2

945,0 m2 945,00
RAZEM 945,00

1.3.
3

Roboty wyko ńczeniowe

40 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

180,0 m2 180,00
RAZEM 180,00

41 D-06.01.04 Umocnienie skarp i dna: rekultywacja biologiczna; gekrata komórkowa wyso-
kości 15 cm kotwiona szpilkami; geowłóknina 400g/m2

m2

120,0 m2 120,00
RAZEM 120,00

1.3.
4

Kraw ężniki i obrze ża

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

m

717,0 m 717,00
RAZEM 717,00

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

m

177,0 m 177,00
RAZEM 177,00

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

m

4894,0 m 4894,00
RAZEM 4894,00

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

poz.44*0,07 m3 342,58
RAZEM 342,58

1.3.
5

Ściek przykraw ężnikowy

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

m

650,0 m 650,00
RAZEM 650,00

- 5 -



Turawa - Rzędów II kw 2021 v2.ath PRZEDMIAR
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1.3.
6

Zieleń drogowa

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

4169,0 m2 4169,00
RAZEM 4169,00

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

poz.47 m2 4169,00
RAZEM 4169,00

1.3.
7

Mur oporowy

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

m

11,0 m 11,00
RAZEM 11,00

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

11,0*0,8*0,25 m3 2,20
RAZEM 2,20

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

m3

11,0*0,8*0,2 m3 1,76
RAZEM 1,76

52 D-10.01.01 Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli t
11,0*0,8*0,2*0,1 t 0,18

RAZEM 0,18
53 D-10.01.01 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne wykonywane na gorąco po-

ziome z lepiku smołowego lub asfaltowego - pierwsza warstwa
m2

11,0*0,8 m2 8,80
RAZEM 8,80

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

m2

11,0*0,8 m2 8,80
RAZEM 8,80

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

m2

11,0*1,7*1,5 m2 28,05
RAZEM 28,05

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

m2

11,0*1,7*1,5 m2 28,05
RAZEM 28,05

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

II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
m2

ścieżka p-r
7298,0 m2 7298,00
ścieżka p-r na wjeździe
171,0 m2 171,00

RAZEM 7469,00
58 D-04.04.02 Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 0/31,5 mm C90/3 - warst-

wa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm
m2

ścieżka p-r
7298,0 m2 7298,00

RAZEM 7298,00
59 D-04.04.02 Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 0/31,5 mm C90/3 - warst-

wa górna o grubości po zagęszczeniu 25 cm
m2

ścieżka p-r na wjeździe
171,0 m2 171,00

RAZEM 171,00
60 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
7298,0 m2 7298,00

RAZEM 7298,00
61 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 na wjeździe
171,0 m2 171,00

RAZEM 171,00
62 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.64 m2 7469,00
RAZEM 7469,00
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63 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 7469,00
RAZEM 7469,00

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

m2

ścieżka p-r
7298,0 m2 7298,00
ścieżka p-r na wjeździe
171,0 m2 171,00

RAZEM 7469,00
65 D-05.03.05a' Nawierzchnia z AC8S - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu

3 cm
m2

ścieżka p-r
7298,0 m2 7298,00
ścieżka p-r na wjeździe
171,0 m2 171,00

RAZEM 7469,00
3 Infrastruktura towarzysz ąca nierozerwalnie zwi ązana z realizacj ą inwestycji -  oznakowanie i urz ądz. bezp.

ruchu 
3.1 Oznakowanie poziome
66 D-07.01.01  Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - za pomocą mas chemout-

wardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie
m2

193,19 m2 193,19
RAZEM 193,19

3.2 Oznakowanie pionowe
67 D-07.02.01 Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 60 mm szt.

37+2*2 szt. 41,00
RAZEM 41,00

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

szt.

37+2 szt. 39,00
RAZEM 39,00

3.3 Elementy bezpiecze ństwa ruchu
69 D-07.06.02 U-11a - balustrady ochronne m

424,0 m 424,00
mur oporowy
11,0 m 11,00

RAZEM 435,00
4 Infrastruktura towarzysz ąca nierozerwalnie zwi ązana z realizacj ą inwestycji  (bran ża sanitarna - kanalizacja

deszczowa)
4.1 Roboty ziemne
70 D-03.02.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - kanalizacja deszczowa kpl

1 kpl 1,00
RAZEM 1,00

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

RAZEM 1,00
72 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

5 szt 5,00
RAZEM 5,00

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

m3

196,0 m3 196,00
RAZEM 196,00

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

m2

85,0*2*2,0 m2 340,00
91,5 *2*2,0 m2 366,00

RAZEM 706,00
75 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

80,4 m3 80,40
RAZEM 80,40

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

poz.75 m3 80,40
RAZEM 80,40

4.2 Budowa kolektorów i przykanalików
77 D-03.02.01 Podsypka i zasypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie wykony-

wana z gotowego kruszywa
m3

108,0 m3 108,00
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RAZEM 108,00
78 D-03.02.01 Kanały z rur PP/PE SN8 śr.150 mm m

91,5 m 91,50
RAZEM 91,50

79 D-03.02.01 Kanały z rur PP/PE SN8 śr.300 mm m
85,0 m 85,00

RAZEM 85,00
4.3 Próba szczelno ści sieci
80 D-03.02.01 Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm m

poz.78 m 91,50
RAZEM 91,50

81 D-03.02.01 Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 300 mm m
poz.79 m 85,00

RAZEM 85,00
4.4 Studnia 1000mm
82 D-03.02.01 Podkład z betonu C8/10 pod studnie betonowe m3

3,14*0,6*0,6*0,15*5 m3 0,85
RAZEM 0,85

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

3,14*0,6*0,6*0,3*5 m3 1,70
RAZEM 1,70

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

stud.

5 stud. 5,00
RAZEM 5,00

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

3,14*0,3*0,3*0,15*17 m3 0,72
RAZEM 0,72

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

3,14*0,3*0,3*0,15*17 m3 0,72
RAZEM 0,72

87 D-03.02.01 Studzienki ściekowe betonowe fi 500 mm z wpustami ulicznymi szt.
17 szt. 17,00

RAZEM 17,00
4.6 Wloty i wyloty

4.6.
1

- zabudowa wylotu kolektora 

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

RAZEM 1,00
89 D-03.02.01 Obudowy wylotów kolektorów o śr. 150 mm z kostki granitowej i narzutu z ka-

mienia
szt.

13 szt. 13,00
RAZEM 13,00

4.6.
2

- zabudowa wlotu rowu do kanału

90 D-03.02.01 Prefabrykowany wlot z rowu do kanału z osadnikiem szt.
1 szt. 1,00

RAZEM 1,00
5 Infrastruktura towarzysz ąca nierozerwalnie zwi ązana z realizacj ą inwestycji  (bran ża elektryczna)

5.1 Budowa o świetlenia ulicznego przej ścia dla pieszych w ci ągu drogi powiatowej nr 1705 O w m.  Turawa
5.1.

1
Budowa o świetlenia przej ścia dla pieszych, w ci ągu drogi powiatowej nr 1705 O w m. - Turawa, rejon par-
kingu "Park and Ride" (rys. nr 1.1)

5.1.
1.1

Zabudowa rozłacznika bezpiecznikowego RSA na słupie nr 239

91 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

5.1.
1.2

Układanie kaba o świetleniowego

5.1.
1.2.

1

Roboty ziemne i układanie przepustów kablowych

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

24,5*0,4*0,7 m3 6,86
RAZEM 6,86

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

24,5*0,4*0,5 m3 4,90
RAZEM 4,90

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

m
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24,5 m 24,50
RAZEM 24,50

95 D-07.07.01 Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - typu SRS110 m
9,5 m 9,50

RAZEM 9,50
96 D-07.07.01 Układanie uziomów w rowach kablowych - bednarki ocynkowanej typu Fe/Zn

25x4 mm
m

38 m 38,00
RAZEM 38,00

5.1.
1.2.

2

Układanie kabli o świetleniowych

97 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

98 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

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

m

22,5 m 22,50
RAZEM 22,50

100 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

9,5+3*3 m 18,50
RAZEM 18,50

101 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

5.1.
1.3

Monta ż i stawianie słupów o świetleniowych

102 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
zabezpieczonego do wysokości 2,0m. antyplakatem w kolorze transparentnym
typu CC 6m 60/126/3 1:11 MAL XAL, przystosowane do montażu na funda-
ment typu FP1

szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

103 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
104 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

105 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

5.1.
1.4

Pomiary elektryczne

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

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

2 pomiar 2,00
RAZEM 2,00

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

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

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

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

- 9 -



Turawa - Rzędów II kw 2021 v2.ath PRZEDMIAR

Lp. Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

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

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

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

punkt

2 punkt 2,00
RAZEM 2,00

113 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
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