
nr 
poz
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jednostkowa 
wartość

zł

1 D-01.01.01
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, 
odtworzenie trasy drogi

km 0,41

2 D-01.02.01
Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy 30-40 cm, z 
karczowaniem pni i zagospodarowaniem urobku - wycinka 
drzew na po strone lewej, od km 0+080 do km 0+130

szt 6,00

3 D-01.02.01
Karczowanie krzaków i podszycia, z usunięciem korzeni i 
zagospodarowaniem gałęzi; strona lewa: od km 0+080 do km 
0+130

ha 0,05

4 D-01.02.02
Usunięcie darniny i humusu na gł. do 15 cm, wraz z wywozem 
urobku oraz składowaniem w gestii wykonawcy

m2 1 062,00

5 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kamienia polnego m2 125,00

6 D-01.02.04
Rozbiórka nawierzchni betonowej i pozostałości nawierzchni 
w bramach, w tym elementów stalowych w nawierzchni

m2 60,00

7 D-01.02.04
Wywóz gruzu, itp. z rozebranych konstrukcji samochodami 
samowyładowczymi 5-15 t na wysypisko odpadów lub do 
wbudowania w zakresie Wykonawcy

m3 29,00

8 D-02.01.01
Wykopy pod konstrukcję drogi wraz z wywozem urobku oraz 
składowaniem w gestii wykonawcy

m3 411,98

9 D-04.01.01 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod konstrukcję drogi m2 1 647,94

10 D-04.02.01 Wykonanie warstwy odcinającej z piasku o gr. 10 cm m2 1 647,94

11 D-04.04.02
Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 31,5-63 o gr. 15 
cm 

m2 1 647,94

12 D-04.04.02
Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 o gr. 10 
cm 

m2 1 647,94

13 D-04.03.01 Skropienie podbudowy / w. ścieralnej asfaltem m2 2 809,48

14 D-04.04.02
Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 o gr. 15 
cm na poboczach i zjazdach

m2 702,33

15 D-05.03.05
Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego st. I, 
grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm, z transportem masy 

m2 1 404,74

16 D-05.03.05
Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego st. I, 
grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm, z transportem masy 

m2 1 343,94

Przebudowa drogi do pałacu w Nasalach
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17 D-05.02.01
Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego o gr. 12 cm na 
poboczach i zjazdach

m2 905,00

18 D-06.02.01
Wykonanie przepustu pod zjazdem na przebudowywaną 
drogę, z rur betonowych 500 mm na ławie z pospółki o gr. 20 
cm

mb 12,00

19 D-06.02.01
Wykonanie ścianek czołowych typowych dla przepustu pod 
zjazdem 500 mm z betonu B-20

szt 2,00

20 D-06.04.01 Plantowanie (obrobienie na czysto) pasa powiązania z terenem m2 810,66

21 D-07.02.01
Montaż słupków do znaków pionowych z rur 60,3 mm, z 
obetonowaniem

szt 3,00

22 D-07.02.01 Znaki drogowe pionowe z folii I generacji, typ średni szt 3,00

zł

zł

zł

.............................................., dnia .....................................               ..........................................................
                   (miejscowość)                                                                                  (podpis upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy)

Podatek VAT 22 %

Razem wartość robót brutto - cena ofertowa

Razem wartość robót netto


