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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Stan istniejący
Istniejący most na rzece Brynicy, jest zlokalizowany w ciągu drogi gminnej Brynica - Grabczok (ul. Stawowa) w km 0+557 na północ od
zabudowań wsi Brynica gm. Łubniany. Jest to obiekt jednoprzęsłowy o dźwigarze betonowym, płytowym, osadzonym na konstrukcji noś-
nej, którą stanowią wbetonowane w płytę dwuteowe dźwigary stalowe. Długość mostu 7,0 m, szerokość - 5,0 m. Na obiekcie brak na-
wierzchni. Przyczółki są betonowe ze skrzydłami skośnymi. 
Stan techniczny obiektu jest zły W trakcie wizji lokalnej stwierdzono uszkodzenia belek ( korozja stopek dźwigarów stalowych sięgająca-
30% ich przekroju) oraz przecieki i wykwity na sklepieniach płyty. Uszkodzenia tych elementów wskazują na potrzebę ich wzmocnienia
lub wymianę. 
Koryto cieku od strony DW ograniczone jest z obu stron skarpami. Teren w rejonie mostu, porasta intensywnie roślinność trawiasta oraz
krzaczasta. 
 
Parametry istniejącego obiektu:
długość całkowita mostu   - 7,0m
szerokość całkowita mostu  - 5,15m
szerokość jezdni na moście  - 5,0 m;
światło pionowe      1,95m
światło pozome      6,0m
kąt skrzyżowania z osią przeszkody   - 82°
 
Na obiekcie występują balustrady z kształtowników stalowych. Obiekt nie jest wyposażony w bariery energochłonne. Odwodnienie obiek-
tu odbywa się powierzchniowo za pomocą spadków podłużnych i poprzecznych bezpośrednio do rzeki.
Stan techniczny obiektu jest zły W trakcie wizji lokalnej stwierdzono następujące podstawowe uszkodzenia:
" Uszkodzenia belek nośnych ( korozja stopek dźwigarów stalowych sięgająca 30% ich przekroju)
" Przecieki i wykwity na sklepieniach płyty 
" Spękania korpusów podpór
 
2. Rozbiórka mostu istniejącego
2.1. Zabezpieczenie koryta rzeki
Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych konieczne jest zabezpieczenie koryta rzeki przed zanieczyszczeniem gruzem rozbiórkowym.
W tym celu należy wykonać pomost na przykład z elementów drewnianych. Pomost powinien zabezpieczać koryto rzeki 3,0 m powyżej i
3,0 m poniżej obrysu mostu.
2.2. Zakres rozbiórki
Roboty rozbiórkowe obejmują swoim zakresem:
" poręcze mostowe 
" pomost z obetonowanych profili stalowych
" żelbetowe skrzydełka przyczółków
" rozkucie żelbetowych korpusów przyczółków
 
3. Rozwiązania konstrukcyjne
3.1.  Ustrój niosący
Konstrukcję ustroju niosącego stanowi 6 żelbetowych prefabrykatów skrzynkowych grubości 30cm i szerokości 1,00m zwieńczonych
żelbetową płytą wyrównawczą.. Płyta wyrównawcza o zmiennej grubości ukształtowana jest zgodnie ze spadkami na jezdni. 
wymiary gabarytowe i rozmieszczenia zbrojenia zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi.
3.2. Podpory
Konstrukcja oparta jest pośrednio na istniejącym fundamencie żelbetowym poprzez wykonanie zwieńczenia stalowymi grodzicami G46i
oparciu prefabrykatów na fundamencie w postaci ławy fundamentowej, stanowiącej jednocześnie fundament nowo budowanych skrzyde-
łek oporowych.
3.3. Żelbetowa płyta zwieńczająca 
Zaprojektowano żelbetową płytę zwieńczającą prefabrykaty o grubości od 18cm-20cm w części jezdni, monolitycznie połączoną z belka-
mi gzymsowymi, na których zamocowano barieroporęcze sztywne typu III. Płycie wykonywanej na mokro nadano spadek podłużny,
dwustronny wynoszący 0,5%. Płytę należy wykonać z betonu klasy B35, a zbrojenie należy wykonać ze stali BSt500. 
. Przed betonowaniem płyty należy przy górnej jej powierzchni zamocować elementy zakotwienia barieroporęczy.
3.4. Nawierzchnia jezdni.
Konstrukcję nawierzchni jezdni na moście zaprojektowano z następujących warstw :
" warstwa ścieralna - beton asfaltowy 5 cm,
" warstwa wiążąca - beton asfaltowy 4 cm,
" izolacja  termozgrzewalna -1 cm,
Od czoła mostu z każdej strony, między warstwą ścieralną a wiążącą należy ułożyć geosiatkę dwukierunkową polipropylenową o sztyw-
nych węzłach na podkładzie geowłókniny..
3.5. Nawierzchnia na dojazdach
Konstrukcję nawierzchni jezdni na dojazdach zaprojektowano z następujących warstw :
" warstwa ścieralna                             - beton asfaltowy.5 cm,
" warstwa wiążąca                              - beton asfaltowy 8 cm,
" podbudowa zasadnicza                    - tłuczeń 20 cm
3.6. Odwodnienie.
Odprowadzenie wody z powierzchni obiektu realizowane jest powierzchniowo poprzez podłużny, dwustronny spadek jezdni 0,5%..
3.7. Izolacje i uszczelnienia.
Na górnej powierzchni płyty wyrównawczej hydroizolację szczelną z papy termozgrzewalnej grubości 1 cm.
Górne powierzchnie płyty w części gzymsowej należy pokryć warstwą żywicy epoksydowej grubości 6mm.
Wszystkie betonowe powierzchnie konstrukcji stykające się z gruntem należy zabezpieczyć izolacją SUPERFLEX 10 grubości 0,5 cm
stosowaną łącznie z płytami styropianowymi grubości 2 cm. 
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Lp. Podsta-
wa

Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 D-M.00.00.00   WYMAGANIA OGÓLNE
1.1 TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU

1
d.1.1 kalk.

własna

D-M.00.00.00 Tymczasowa organizacja ruchu - oznakowanie kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

2 ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEGO MOSTU i DROGI  CPV 45111000-8
2

d.2
KNR 2-33
0107-02

D-01.02.03 Wykonanie belek głównych rusztowania drewnianego m3

zabezpieczenie cieku na czas wykonania robót rozbiórkowych
4.5*0.15*0.15*12 m3 1.215

RAZEM 1.215
3

d.2
KNR 2-33
0107-03

D-01.02.03 Wykonanie pomostu rusztowania drewnianego m3

zabezpieczenie cieku na czas wykonania robót rozbiórkowych
4.5*12.0*0.05 m3 2.700

RAZEM 2.700
4

d.2
KNR 2-33
0107-06

D-01.02.03 Rozebranie pomostu rusztowania drewnianego m3

zabezpieczenie cieku na czas wykonania robót rozbiórkowych
1.215 m3 1.215

RAZEM 1.215
5

d.2
KNR 2-33
0107-05

D-01.02.03 Rozebranie belek głównych rusztowania drewnianego m3

zabezpieczenie cieku na czas wykonania robót rozbiórkowych
2.7 m3 2.700

RAZEM 2.700
6

d.2
KNR 2-33
0808-06

D-01.02.03 Naprawa mostów trwałych; mechaniczne rozebranie konstrukcji mos-
towych żelbetowych

m3

płyta ustroju nośnego
5.0*7.15*0.22 m3 7.865
przyczółki
2.4*5.0*1.0*2 m3 24.000
skrzydełka
[1.8+1.10*2+0.95]*2.0*0.4 m3 3.960

RAZEM 35.825
7

d.2
KNR 4-04
1103-01

D-01.02.03 Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę ro-
boczą przez 3 samochody samowyładowcze

m3

poz.4 m3 1.215
poz.5 m3 2.700
poz.6*1.5 m3 53.738

RAZEM 57.653
8

d.2
KNR 4-04
1103-04

D-01.02.03 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowa-
niu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1
km

m3

poz.7 m3 57.653
RAZEM 57.653

9
d.2

KNR 4-04
1103-05

D-01.02.03 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowa-
niu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za
każdy następny rozpoczęty 1 km
Krotność = 9

m3

poz.7 m3 57.653
RAZEM 57.653

10
d.2

WKI 3/
2008

D-01.02.03;
D-01.02.04

Koszty składowania gruzu t

poz.4*0.6 t 0.729
poz.5*0.6 t 1.620
poz.6*2.5 t 89.562

RAZEM 91.911
11

d.2
KNR 2-33
0308-01

D-01.02.03 Wbudowanie lub wyjęcie przęseł i dźwigarów głównych o masie do
10.0 t za pomocą żurawia samojezdnego

t

płyta ustroju nośnego
dwuteowniki 200 mm 
6*7.0*0.027 t 1.134

RAZEM 1.134
12

d.2
KNR 2-33
0702-03

D-01.02.03 Demontaż poręczy mostowych t

7.15*2*0.055 t 0.786
RAZEM 0.786

13
d.2

KNR 4-04
1107-01

D-01.02.03 Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyła-
dunkiem ręcznym na odległość do 1 km

t

poz.11 t 1.134
poz.12 t 0.786
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RAZEM 1.920
14

d.2
KNR 4-04
1107-04

D-01.02.03 Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy roz-
poczęty km ponad 1 km
Krotność = 9

t

poz.13 t 1.920
RAZEM 1.920

15
d.2

WKI 3/
2008

D-01.02.04 Koszty składowania złomu t

poz.13 t 1.920
RAZEM 1.920

3 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
16

d.3
KNNR 1
0111-02

D-01.01.01;
D-01.01.02. 

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w
terenie pagórkowatym lub górskim.

km

0.030 km 0.030
RAZEM 0.030

4 WYCIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW   CPV 45111000-8
17

d.4
KNR 2-01
0108-04

D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie gęstych krzaków i podszycia ha

30/10000 ha 0.003
RAZEM 0.003

18
d.4

KNR 2-01
0110-03

D-01.02.01 Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km mp

0.003*429.0 mp 1.287
RAZEM 1.287

19
d.4

KNR 2-01
0110-05

D-01.02.01 Wywożenie karpiny i gałęzi - dodatek za każde dalsze 0.5 km wywo-
zu
Krotność = 40

mp

1.287 mp 1.287
RAZEM 1.287

5 ODWODNIENIE TYMCZASOWE   CPV 45111000-8
20

d.5 kalk.
własna

M.11.00.00. Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszcząjace przy śr.otw. 150-
500 mm - pompa wysokowydajna

ryczałt

1 ryczałt 1.000
RAZEM 1.000

6 ROBOTY ZIEMNE   CPV 45111000-8
21

d.6
KNNR 6
0101-02

D-04.01.01 Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na
całej szerokości jezdni i chodników

m2

7.0*4.1*2 m2 57.400
RAZEM 57.400

22
d.6

KNNR 1
0206-04 +
KNNR 1
0208-02

M.11.01.02.A Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki
0.60 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z
transp.urobku na odl. 10 km sam.samowyład.

m3

poz.21*0.2 m3 11.480
RAZEM 11.480

23
d.6

WKI 3/
2008

M.11.01.02.A Koszty składowania ziemi t

poz.22*1.6 t 18.368
RAZEM 18.368

24
d.6

KNNR 1
0202-08

M.11.01.02.A Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki
0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowy-
ład.

m3

odsłonięcie rozbieranego obiektu
3.7*7.5*2 m3 55.500

RAZEM 55.500
25

d.6
KNNR 1
0208-02

M.11.01.02.A. Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samo-
wyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotność = 9

m3

poz.24 m3 55.500
RAZEM 55.500

26
d.6

WKI 3/
2008

M.11.01.02.A Koszty składowania ziemi t

poz.24*1.6 t 88.800
RAZEM 88.800

27
d.6

KNR 2-31
1407-03

D-04.05.01 Wypełnienie przekopów piaskiem stabilizowanym cementem z me-
chanicznym przygotowaniem mieszanki (50 kg cementu na 1 m3
mieszanki)

m3

zasypanie nowego obiektu
4.1*8.4*2 m3 68.880

RAZEM 68.880
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28
d.6

KNNR 1
0220-03
uw.p.tab. 

M.11.01.04. Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 2,00
m3 na odkład w gruncie kat. I-II - POSPÓŁKA Z DOWOZU

m3

nasypy wzdłuż drogi
2.6*2.2 m3 5.720
2.0*2.2 m3 4.400
4.5*2.2 m3 9.900
2.6*2.2 m3 5.720

RAZEM 25.740
29

d.6
KNNR 1
0408-03

M.11.01.04. Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego kat.I-II zagęszczarkami m3

poz.28 m3 25.740
RAZEM 25.740

7 ŚCIANKI SZCZELNE   45221000-2
30

d.7
KNR 9-06
0101-03
z.o. 2.3.
0001-02

M.11.07.01 Wbijanie ścianek szczelnych stalowych z grodzic G-46 wibromłotem
HVB; głębokość wbicia do 6 m, grunt kat. IV Do 25 - 50 m na jednym
placu budowy

m

ścianki h=4 m
19.5*2 m 39.000

RAZEM 39.000
8 ZBROJENIE  CPV 45221000-2

31
d.8

KNR 2-33
0207-01

M.12.01.00. Przygotowanie zbrojenia na budowie fundamenty podpór - pręty o śr.
do 14 mm

t

fundamenty
215.66*0.001208 t 0.261
200.16*0.000617 t 0.123

RAZEM 0.384
32

d.8
KNR 2-33
0208-01

M.12.01.00. Montaż zbrojenia fundamenty podpór - pręty o śr. do 14 mm t

poz.31 t 0.384
RAZEM 0.384

33
d.8

KNR 2-33
0207-14

M.12.01.00. Przygotowanie zbrojenia na budowie ściany i skrzydełka - pręty o śr.
do 14 mm

t

skrzydełka i ściany podwalinowe pod prefabrykaty
0.924-0.384 t 0.540

RAZEM 0.540
34

d.8
KNR 2-33
0208-14

M.12.01.00. Montaż zbrojenia ściany i skrzydełka - pręty o śr. do 14 mm t

poz.33 t 0.540
RAZEM 0.540

35
d.8

KNR 2-33
0404-02

M.12.01.00. Przygotowanie zbrojenia na budowie prętami o śr. 10-14 mm płyt
ustrojów niosących pełnych bez wsporników

t

płyta zespalająca
0.905 t 0.905

RAZEM 0.905
36

d.8
KNR 2-33
0405-02

M.12.01.00. Montaż zbrojenia prętami o śr. 10-14 mm płyt ustrojów niosących
pełnych bez wsporników

t

poz.35 t 0.905
RAZEM 0.905

37
d.8

KNR 2-33
0404-03

M.12.01.00. Przygotowanie zbrojenia na budowie prętami o śr. 16-32 mm płyt
ustrojów niosących pełnych bez wsporników

t

płyta zespalająca
0.035 t 0.035

RAZEM 0.035
38

d.8
KNR 2-33
0405-03

M.12.01.00. Montaż zbrojenia prętami o śr. 16-32 mm płyt ustrojów niosących
pełnych bez wsporników

t

poz.37 t 0.035
RAZEM 0.035

9 BETON  CPV 45221000-2
39

d.9
KNR 2-33
0204-01

M.13.01.00. Deskowanie płytami ze sklejki bakelizowanej - podpory masywne,
ściany oporowe i ściany maskujące o wysokości do 4 m

m2

[1.3+1.0+1.0+1.3]*2*1.5+0.3*1.5*4*2 m2 17.400
0.3*8.4*2*2 m2 10.080

RAZEM 27.480
40

d.9
KNR 2-33
0210-05

M.13.01.00. Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie - podpory,ściany
oporowe i mury pachwinowe B35 F150 W8

m3

wg rys nr 4
17.5 m3 17.500

RAZEM 17.500
41

d.9
KNR 2-33
0402-01

M.13.01.00. Deskowanie płytami inwentaryzowanymi i sklejką - płyty ustrojów nio-
sących bez wsporników

m2

2.0*2 m2 4.000
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RAZEM 4.000
42

d.9
KNR 2-33
0402-03

M.13.01.00. Deskowanie płytami inwentaryzowanymi i sklejką - wsporniki i gzym-
sy

m2

0.95*6.6*2 m2 12.540
RAZEM 12.540

43
d.9

KNR 2-33
0210-01
analogia

M.13.01.00 Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie - płyty,ławy i ciosy
podłożyskowe -  B35 F150 W8

m3

wg rys nr 5
11.0 m3 11.000

RAZEM 11.000
44

d.9
KNR 2-33
0605-04

M.13.03.00 Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych skrzyn-
kowych o przekroju dwudzielnym o wymiarach 6,0 x 1,2 m

m

6.0 m 6.000
RAZEM 6.000

10 IZOLACJA  CPV 45221000-2
45

d.10
KNR-W 7-
12 0302-
05

M.15.01.02.  Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni pionowych, skośnych
i cylindrycznych konstrukcji betonowych

m2

skrzydełka i ścianka podwalinowa pod prefabrykaty
[1.3+1.0+1.0+1.3]*1.5*1.2+0.3*1.5*4*2 m2 11.880
0.3*8.4*2*2 m2 10.080
ściany prefabrykatów
1.7*6.0*2 m2 20.400

RAZEM 42.360
46

d.10
KNR 2-33
0810-02
analogia

M.15.01.02.  Zatarcie rakowin i odprysków ręcznie bez zbrojenia - masami PCC
wraz z zabezpieczeniem istniejącego zbrojenia

m2

poz.45 m2 42.360
RAZEM 42.360

47
d.10

KNR 0-29
0636-02

M.15.01.02.  Przygotowanie powierzchni pionowych nieotyynkowanych pod
uszczelnienia w technologii SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurola-
nem 3K aparatami z pompą ręczną

m2

poz.45 m2 42.360
RAZEM 42.360

48
d.10

KNR 0-29
0641-03

M.15.01.02.  Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych poddanych dzia-
łaniu wody bez ciśnienia - uszczelnienie masą SUPERFLEX-10

m2

poz.45 m2 42.360
RAZEM 42.360

49
d.10

KNR 2-02
0609-08

M.15.01.02.  Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych pionowe
na lepiku bez siatki metal. - płyty styropianowe gr. 2 cm

m2

poz.45 m2 42.360
RAZEM 42.360

50
d.10

KNR-W 7-
12 0302-
04

M.15.01.02.  Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni poziomych konstruk-
cji betonowych

m2

ławy
0.4*8.4*2 m2 6.720

RAZEM 6.720
51

d.10
KNR 2-33
0810-02
analogia

M.15.01.02.  Zatarcie rakowin i odprysków ręcznie bez zbrojenia - masami PCC
wraz z zabezpieczeniem istniejącego zbrojenia

m2

poz.50 m2 6.720
RAZEM 6.720

52
d.10

KNR 0-29
0635-02

M.15.01.02.  Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technolo-
gii SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K aparatami z pompą
ręczną

m2

poz.50 m2 6.720
RAZEM 6.720

53
d.10

KNR 0-29
0640-03

M.15.01.02.  Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych poddanych dzia-
łaniu wody bez ciśnienia - uszczelnienie masą SUPERFLEX-10

m2

poz.50 m2 6.720
RAZEM 6.720

54
d.10

KNR 2-02
0609-01

M.15.01.02.  Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome
na wierzchu konstrukcji na lepiku - płyty styropianowe gr. 2 cm

m2

poz.50 m2 6.720
RAZEM 6.720

11 IZOLACJA Z PAP TERMOZGRZEWALNYCH    CPV 45221000-2
55

d.11
KNR-W 7-
12 0302-
04

M.15.02.03. Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni poziomych konstruk-
cji betonowych

m2

płyta ustroju nośnego
5.4*8.0 m2 43.200
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RAZEM 43.200
56

d.11
KNR 2-33
0810-02
analogia

M.15.02.03. Zatarcie rakowin i odprysków ręcznie bez zbrojenia - masami PCC
wraz z zabezpieczeniem istniejącego zbrojenia

m2

poz.55 m2 43.200
RAZEM 43.200

57
d.11

NNRNKB
202 0534-
02
analogia

M.15.02.03. Wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej gr. min. 0,5cm  z przy-
gotowaniem podoża

m2

poz.55 m2 43.200
RAZEM 43.200

12 ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA   CPV 45233000-9
58

d.12
KNR 2-33
0702-04

M.19.01.03 Montaż barier sprężystych jednostronnych - odcinki proste - bariero-
poręcz typu III  wraz z kotwą i czterema zakończeniami typu "rogal"-
12,00 mb

t

6.0*2*0.055 t 0.660
RAZEM 0.660

13 NAWIERZCHNIE NA KAPACH CHODNIKOWYCH  CPV 45221000-2
59

d.13
KNR-W 7-
12 0302-
04

M 15.04.01. Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni poziomych konstruk-
cji betonowych

m2

0.56*6.6*2 m2 7.392
RAZEM 7.392

60
d.13

KNR 2-33
0810-02
analogia

M 15.04.01. Zatarcie rakowin i odprysków ręcznie bez zbrojenia - masami PCC
wraz z zabezpieczeniem istniejącego zbrojenia

m2

poz.59 m2 7.392
RAZEM 7.392

61
d.13 kalk.

własna

M 15.04.01. Nawierzchnie poliuretanowo - epoksydowe  na gzymsach mostu gr. 6
mm wraz z przygotowaniem podłoża

m2

poz.59 m2 7.392
RAZEM 7.392

14 DYLATACJE SZCZELNE CPV 45221000-2
62

d.14
KNR 2-13
1005-04

M.18.01.03. Elementy dylatacji - taśmy B-340 m

szczeliny szerokości 1 cm przegubów łączących skrzydełka z korpu-
sami przyczółków  od strony zasypki 
1.5*4 m 6.000

RAZEM 6.000
63

d.14
KNR 2-05
1003-06
analogia

M.18.01.03. uszczelnienie styków masą asfaltowo - kauczukową + wkładka neo-
prenowa

m

szczeliny szerokości 1 cm przegubów łączących skrzydełka z korpu-
sami przyczółków od strony zewnętrznej zabezpiecza się gąbczastą
wkładka neoprenową i kitem trwale plastycznym 2x1 cm.
1.5*4 m 6.000

RAZEM 6.000
15 ZABEZPIECZENIE GEOSIATKĄ NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ PRZED SPĘKANIAMI    CPV 45233000-9
64

d.15
KNR AT-
03 0203-
01

D-05.03.26a Warstwa przeciwspękaniowa pod warstwy bitumiczne - geosiatka
dwukierunkowa polipropylenowa o sztywnych węzłach na podkładzie
z włókniny - wytrzymałość na rozciąganie 20 kN/m

m2

1.2*5.5*2 m2 13.200
RAZEM 13.200

16 PODBUDOWA   CPV 45233000-9
65

d.16
KNNR 6
0113-02

D-04.04.04  Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm m2

dojazdy
3.0*5.5*2 m2 33.000

RAZEM 33.000
17 NAWIERZCHNIE  CPV 45233000-9
66

d.17
KNR 2-31
1004-06

D-05.03.05 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2

poz.67 m2 64.600
RAZEM 64.600

67
d.17

KNR 2-31
1004-07

D-05.03.05 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2

na obiekcie mostowym
5.2*6.5 m2 33.800
podbudowa na dojeździe
2.8*5.5*2 m2 30.800

RAZEM 64.600
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68
d.17

KNR 2-31
0310-01

D-05.03.05 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - war-
stwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm

m2

warstwa wiążąca  na dojeździe z BA  - MMA 0/16 mm
2.8*5.5*2 m2 30.800
na obiekcie mostowym - MMA 0/16 mm
5.25*6.5 m2 34.125

RAZEM 64.925
69

d.17
KNR 2-31
0310-02

D-05.03.05 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - war-
stwa wiążąca asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz.
Krotność = 4

m2

warstwa wiążąca  na dojeździe z BA  - MMA 0/16 mm
2.8*5.5*2 m2 30.800

RAZEM 30.800
70

d.17
KNR 2-31
1501-02

D-05.03.05  Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytworni do miejsca
wbudowania na odległość do 0.5 km środkami transportu o łado-
wności ponad 5.0 do 10.0 t

t

6.5+3.1 t 9.600
RAZEM 9.600

71
d.17

KNR 2-31
1502-02

D-05.03.05  Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytwórni do
miejsca wbudowania na odległość powyżej 0.5 km środkami trans-
portu o ładowności ponad 5.0 do 10.0 t - za każde 0.5 km
Krotność = 79

t

poz.70 t 9.600
RAZEM 9.600

72
d.17

KNR 2-31
1004-06

D-05.03.05 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2

poz.68 m2 64.925
RAZEM 64.925

73
d.17

KNR 2-31
1004-07

D-05.03.05 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2

poz.68 m2 64.925
RAZEM 64.925

74
d.17

KNR 2-31
0310-05

D-05.03.05 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - war-
stwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm

m2

warstwa ścieralna  na dojeździe i na moście z BA  - MMA 0/12 mm
5.25*11.65 m2 61.162

RAZEM 61.162
75

d.17
KNR 2-31
0310-06

D-05.03.05 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - war-
stwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz.
Krotność = 2

m2

warstwa ścieralna na dojeździe i na moście z BA  - MMA 0/12 mm
5.25*11.65 m2 61.162

RAZEM 61.162
76

d.17
KNR 2-31
1501-02

D-05.03.05  Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytworni do miejsca
wbudowania na odległość do 0.5 km środkami transportu o łado-
wności ponad 5.0 do 10.0 t

t

4.7+3.2 t 7.900
RAZEM 7.900

77
d.17

KNR 2-31
1502-02

D-05.03.05  Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytwórni do
miejsca wbudowania na odległość powyżej 0.5 km środkami trans-
portu o ładowności ponad 5.0 do 10.0 t - za każde 0.5 km
Krotność = 79

t

poz.76 t 7.900
RAZEM 7.900

78
d.17

KNR 2-31
0204-03

D-05.02.01 Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - gru-
bość po zagęszczeniu 10 cm

m2

32.0+31.0 m2 63.000
RAZEM 63.000

79
d.17

KNR 2-31
0204-05

D-05.02.01 Nawierzchnia z klińca kamiennego - warstwa górna z tłucznia - gru-
bość po zagęszczeniu 7 cm

m2

poz.78 m2 63.000
RAZEM 63.000

80
d.17

KNR 2-31
0204-06

D-05.02.01 Nawierzchnia z klińca kamiennego - warstwa górna z tłucznia - każdy
dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu
Krotność = 3

m2

poz.78 m2 63.000
RAZEM 63.000

18 ZIELEŃ  DROGOWA    CPV 45233000-9
81

d.18
KNNR 1
0501-01

D-09.01.01  Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III m2

50.0*4 m2 200.000
RAZEM 200.000

82
d.18

KNNR 1
0507-01

D-09.01.01  Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5
cm.

m2
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poz.81 m2 200.000
RAZEM 200.000

83
d.18

KNNR 1
0507-02

D-09.01.01  Humusowanie skarp z obsianiem,dodatek za każdy dalszy 1 cm hu-
musu.
Krotność = 5

m2

poz.81 m2 200.000
RAZEM 200.000
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