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OBMIAR:

1 ROBOTY ZIEMNE

1
d.1 kalk. własna

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach
ziemnych,koryta pod nawierzchnie placów
postojowych; obsługa geodezyjna

ha

2,5 ha 2,50

RAZEM 2,50

2
d.1

KNR-W 2-01
0119-02 +

KNR-W 2-01
0119-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.
20 cm za pomocą spycharek

m2

24830 m2 24 830,00

RAZEM 24 830,00

3
d.1

KNR 2-01
0206-02

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o
poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku
samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km

m3

12669,1 m3 12 669,10

RAZEM 12 669,10

4
d.1

KNR-W 2-01
0227-03

Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m
spycharkami w gruncie kat. IV

m3

408 m3 408,00

RAZEM 408,00

2 ROBOTY  DROGOWE

5
d.2 kalk. własna

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłopa
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat.
I-IV - grunt podłoża należy zagęścić do E2>35MPa,
ls=1,0, E2/E1<2,2 wg dokumentacji projektowej

m2

<nawierzchnia bitumiczna obc. KR3 - "A1"> poz.30 m2 10 097,70

<nawierzchnia bitumiczna obc. KR4 - "A2"> poz.31 m2 1 293,00

<parking - "B1"> poz.33 m2 9 890,40

<chodnik - "C"> poz.34 m2 1 297,80

<zatoki autobusowe - "D"> poz.35 m2 116,40

<naw.poszerzeń - "F"> poz.36 m2 57,00

RAZEM 22 752,30

6
d.2

KNR 9-11
0101-01

Wzmacnianie podłoża gruntowego geowłókninami na
gruntach o umiarkowanej nośności sposobem
mechanicznym - geowłóknina separacyjna typ "B" w
poprzek drogi z zakładem pasa  min. 0,5m

m2

<nawierzchnia bitumiczna obc. KR3 - "A1"> poz.30 m2 10 097,70

<nawierzchnia bitumiczna obc. KR4 - "A2"> poz.31 m2 1 293,00

<parking - "B1"> poz.33 m2 9 890,40

<zatoki autobusowe - "D"> poz.35 m2 116,40

<naw.poszerzeń - "F"> poz.36 m2 57,00

RAZEM 21 454,50

7
d.2

KNR 9-11
0101-01

Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami i
geowłókninami na gruntach o umiarkowanej nośności
sposobem mechanicznym - geosiatka typ A w
poprzek drogi z zakładem pasa  min. 0,5m

m2

<nawierzchnia bitumiczna obc. KR3 - "A1"> poz.30 m2 10 097,70

<nawierzchnia bitumiczna obc. KR4 - "A2"> poz.31 m2 1 293,00

<parking - "B1"> poz.33 m2 9 890,40

<zatoki autobusowe - "D"> poz.35 m2 116,40

<naw.poszerzeń - "F"> poz.36 m2 57,00

RAZEM 21 454,50

8
d.2

KNR 2-31
0114-05
0114-06

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o
grubości po zagęszczeniu 20 cm - warstwa tłucznia
sortowanego 31,5/63,0 stabilizowanego mechanicznie
do uzyskania parametrów zgodnych z dokumentacją
projektową

m2

<parking - "B1"> poz.33 m2 9 890,40
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RAZEM 9 890,40

9
d.2

KNR 2-31
0114-05
0114-06

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o
grubości po zagęszczeniu 25 cm - warstwa tłucznia
sortowanego 31,5/63,0 stabilizowanego mechanicznie
do uzyskania parametrów zgodnych z dokumentacją
projektową

m2

<nawierzchnia bitumiczna obc. KR3 - "A1"> poz.30 m2 10 097,70

<nawierzchnia bitumiczna obc. KR4 - "A2"> poz.31 m2 1 293,00

<zatoki autobusowe - "D"> poz.35 m2 116,40

<naw.poszerzeń - "F"> poz.36 m2 57,00

RAZEM 11 564,10

10
d.2

KNR 2-31
0114-03
0114-04

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna
o grubości po zagęszczeniu 20 cm - warstwa tłucznia
drogowego klińca 4/31,5 stabilizowanego
mechanicznie do uzyskania parametrów zgodnych z
dokumentacją projektową

m2

<parking - "B1"> poz.33 m2 9 890,40

RAZEM 9 890,40

11
d.2

KNR 2-31
0114-03
0114-04

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna
o grubości po zagęszczeniu 25 cm - warstwa tłucznia
drogowego klińca 4/31,5 stabilizowanego
mechanicznie do uzyskania parametrów zgodnych z
dokumentacją projektową  E2>100 MPa ls=1,0
E2/E1<2,2

m2

<nawierzchnia bitumiczna obc. KR3 - "A1"> poz.30 m2 10 097,70

<nawierzchnia bitumiczna obc. KR4 - "A2"> poz.31 m2 1 293,00

<zatoki autobusowe - "D"> poz.35 m2 116,40

<naw.poszerzeń - "F"> poz.36 m2 57,00

RAZEM 11 564,10

12
d.2

KNR 2-31
0106-03
0106-04

Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 15
cm grubość po zagęszczeniu

m2

<chodnik - "C"> poz.34 m2 1 297,80

RAZEM 1 297,80

13
d.2

KNR 2-31
0114-07
0114-08
analogia

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o
grubości po zagęszczeniu 15 cm - podbudowa z
mieszanki niezwiazanej C90/30/31,5

m2

<chodnik - "C"> poz.34 m2 1 297,80

RAZEM 1 297,80

14
d.2

KNR 2-31
0114-07
0114-08
analogia

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o
grubości po zagęszczeniu 20 cm - podbudowa z
mieszanki niezwiazanej C90/30/31,5  do uzyskania
parametrów zgodnych z dokumentacją projektową
E2>160 MPa E2/E1<2,2

m2

<nawierzchnia bitumiczna obc. KR3 - "A1"> poz.30 m2 10 097,70

<nawierzchnia bitumiczna obc. KR4 - "A2"> poz.31 m2 1 293,00

<parking - "B1"> poz.33 m2 9 890,40

RAZEM 21 281,10

15
d.2

KNR 2-31
0105-03
analogia

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym
- 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu - podsypka
z wysiewki żużlowej

m2

<chodnik - "C"> poz.34 m2 1 297,80

RAZEM 1 297,80

16
d.2

KNR 2-31
0105-03
0105-04
analogia

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym
- 5 cm grubość warstwy po zagęszczeniu - podsypka
z wysiewki żużlowej

m2

<parking - "B1"> poz.33 m2 9 890,40

RAZEM 9 890,40
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17
d.2

KNR 2-31
0110-01
0110-02

Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej
klincowo-żwirowej o lepiszczu asfaltowym - grubość
warstwy po zagęszczeniu 7 cm - podbudowa z betony
asfaltowego AC16P - asfalt 35/50

m2

<nawierzchnia bitumiczna obc. KR3 - "A1"> poz.30 m2 10 097,70

RAZEM 10 097,70

18
d.2

KNR 2-31
0110-01
0110-02

Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej
klincowo-żwirowej o lepiszczu asfaltowym - grubość
warstwy po zagęszczeniu 10 cm - podbudowa z
betony asfaltowego AC16P - asfalt 35/50

m2

<nawierzchnia bitumiczna obc. KR4 - "A2"> poz.31 m2 1 293,00

RAZEM 1 293,00

19
d.2

KNR 2-31
1004-07

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem -
skropienie podbudowy i warstwy wiążącej - emulsja
asfaltowa szybkorozpadowa C60B10 ZM/R w ilości
0,8 kg/m2

m2

<nawierzchnia bitumiczna obc. KR3 - "A1"> poz.30 m2 10 097,70

<nawierzchnia bitumiczna obc. KR4 - "A2"> poz.31 m2 1 293,00

RAZEM 11 390,70

20
d.2

KNR 2-31
0112-01
0112-02

Podbudowa z mieszanki zwiazanej spoiwem
hydraulicznym C6/8 - grubość podbudowy po
zagęszczeniu 20 cm

m2

<zatoki autobusowe - "D"> poz.35 m2 116,40

<naw.poszerzeń - "F"> poz.36 m2 57,00

RAZEM 173,40

21
d.2

KNR 9-11
0101-01

Wzmacnianie podłoża gruntowego geowłókninami na
gruntach o umiarkowanej nośności sposobem
mechanicznym - geowłóknina poślizgowa

m2

<zatoki autobusowe - "D"> poz.35 m2 116,40

RAZEM 116,40

22
d.2

KNR 2-31
0403-03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30
cm na podsypce cementowo-piaskowej

m

2068 m 2 068,00

RAZEM 2 068,00

23
d.2

KNR 2-31
0403-03
0403-07

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30
cm na podsypce cementowo-piaskowej na łukach

m

230 m 230,00

RAZEM 230,00

24
d.2

KNR 2-31
0403-05
analogia

Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 20x25
cm na podsypce cementowo-piaskowej

m

120 m 120,00

RAZEM 120,00

25
d.2

KNR 2-31
0403-05
analogia

Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22
cm na podsypce cementowo-piaskowej

m

30 m 30,00

RAZEM 30,00

26
d.2

KNR 2-31
0403-05
analogia

Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25
cm na podsypce cementowo-piaskowej

m

2127 m 2 127,00

RAZEM 2 127,00

27
d.2

KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem
spoin zaprawą cementową

m

320 m 320,00

RAZEM 320,00

28
d.2

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem z betonu
C16/20

m3
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(0,33 * 0,2 + 0,24 * 0,15) * (poz.22 + poz.23) m3 234,40

(0,25 * 0,2 + 0,24 * 0,15) * (poz.24 + poz.25 + poz.26) m3 195,82

RAZEM 430,22

29
d.2

KNR 2-31
0312-05
0312-06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych
żwirowo-piaskowych - warstwa ścieralna asfaltowa -
grubość po zagęszcz. 4 cm - nawierzchnia z betonu
asfaltowego AC11S - asfalt modyfikowny polimerami
wg dokumenyacji projektowej

m2

<nawierzchnia bitumiczna obc. KR3 - "A1"> poz.30 m2 10 097,70

<nawierzchnia bitumiczna obc. KR4 - "A2"> poz.31 m2 1 293,00

RAZEM 11 390,70

30
d.2

KNR 2-31
0312-01
0312-02

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych
żwirowo-piaskowych - warstwa wiążąca asfaltowa -
grubość po zagęszcz. 5 cm - nawierzchnia z betonu
asfaltowego AC16W - asfalt 35/50

m2

<nawierzchnia bitumiczna obc. KR3 - "A1"> 9992 +
105,7

m2 10 097,70

RAZEM 10 097,70

31
d.2

KNR 2-31
0312-01
0312-02

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych
żwirowo-piaskowych - warstwa wiążąca asfaltowa -
grubość po zagęszcz. 8 cm - nawierzchnia z betonu
asfaltowego AC16W - asfalt 35/50

m2

<nawierzchnia bitumiczna obc. KR4 - "A2"> 1293 m2 1 293,00

RAZEM 1 293,00

32
d.2

KNR 2-31
1004-07

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem -
skropienie podbudowy i warstwy wiążącej - emulsja
asfaltowa szybkorozpadowa C60BP3 ZM w ilości 0,4
kg/m2

m2

<nawierzchnia bitumiczna obc. KR3 - "A1"> poz.30 m2 10 097,70

<nawierzchnia bitumiczna obc. KR4 - "A2"> poz.31 m2 1 293,00

RAZEM 11 390,70

33
d.2

NNRNKB
231 0511-03

Układanie nawierzchni drogi i parkingów z betonowej
kostki wibroprasowanej gr. 8 cm

m2

<parking - "B1"> 9890,4 m2 9 890,40

RAZEM 9 890,40

34
d.2

NNRNKB
231 0511-03

Układanie nawierzchni chodników i placów z
betonowej kostki brukowej gr. 8 cm wg dokumentacji
projektowej

m2

<chodnik - "C"> 1279 + 18,8 m2 1 297,80

RAZEM 1 297,80

35
d.2 kalk. własna

Warstwa ścieralna z betonu cementowego C30/37 o
klassie okspozycji XF4 szczotkowana wg
dokumentacji projektowej

m2

<zatoki autobusowe - "D"> 116,4 m2 116,40

RAZEM 116,40

36
d.2 kalk. własna

Nawierzchnia z kostki kamiennej rzędowej o
wysokości 18 cm na podsypce cementowo-piaskowej
- nawierzchnia z kostki granitowej 15/17 osadzonej na
miesznce betonowej

m2

<naw.poszerzeń - "F"> 57 m2 57,00

RAZEM 57,00

37
d.2 kalk. własna

Wykonanie nawierzchni wjazdów i odtworzeń oraz
połączenie z istniejącą nawierzchnią z asfaltobetonu -
wypełnienie szczelin masą zalewową między
istniejącą a nową nawierzchnią drogową

kpl

1 kpl 1,00

RAZEM 1,00

38
d.2 kalk. własna

Wykonanie drenażu typ "francuski" z warstwy tłucznia
frakcji 32,5-63 owiniętego geowłókniną
filtracyjno-separacyjną wraz z odprowadzeniami do
wpustów ściekowych i podłożem

m

1965 m 1 965,00
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RAZEM 1 965,00

39
d.2 kalk. własna

Tablice i znaki drogowe pionowe wraz ze słupkami
stalowymi mocowanymi w fundamencie wg
dokumentacji projektowej

szt.

92 szt. 92,00

RAZEM 92,00

40
d.2 kalk. własna

Wykonanie oznakowania drogowego poziomego  wg
dokumentacji projektowej

kpl

784,9 kpl 784,90

RAZEM 784,90

41
d.2 kalk. własna

Montaż tablic i elementów informacyjno-kierunkowych kpl

1 kpl 1,00

RAZEM 1,00

3 ZIELEŃ

42
d.3 kalk. własna

Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu
rodzimego oraz nawiezionego wraz z
ukształtowaniem skarp wg dokumentacji projektowej

m2

2840 m2 2 840,00

RAZEM 2 840,00

43
d.3

KNR 2-21
0218-03

Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami (z
uwzglednieniem humusu uzyskanego z placu
budowy)

m3

2840 m3 2 840,00

RAZEM 2 840,00

44
d.3

KNR 2-21
0401-01

Wykonanie trawników dywanowych siewem na
gruncie kat. I-II bez nawożenia

m2

2840 m2 2 840,00

RAZEM 2 840,00

4 ROBOTY  BUDOWLANE, MAŁA  ARCHITEKTURA

45
d.4

KNR 2-01
0206-02

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o
poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku
samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km
- wykopy pod fundamenty

m3

<wiata automat.> 2,4 * 2,2 * (0,4 + 0,1 + 0,16) * 2 m3 6,97

<wiata przystankowa.> 3,3 * 2,2 * (0,4 + 0,1 + 0,15) m3 4,72

<wysepka> 3,26 * (0,4 + 0,1 + 0,1) * 4 m3 7,82

RAZEM 19,51

46
d.4

KNR-W 2-02
1103-03
analogia

Podkłady z ubitych materiałów sypkich w
budownictwie przemysłowym na podłożu gruntowym -
warstwa żwirowo-piaskowa zagęszczona warstwami
wg dokumentacji projektowej

m3

<wiata automat.> 2,4 * 2,2 * 0,4 * 2 m3 4,22

<wiata przystankowa.> 3,3 * 2,2 * 0,4 m3 2,90

<wysepka> 3,26 * 0,4 * 4 m3 5,22

RAZEM 12,34

47
d.4

KNR-W 2-02
1101-03

Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i
uż. publicznej przy zast. pompy do betonu na podłożu
gruntowym z betonu C12/15

m3

<wiata automat.> 2,4 * 2,2 * 0,1 * 2 m3 1,06

<wiata przystankowa.> 3,3 * 2,2 * 0,1 m3 0,73

<wysepka> 3,26 * 0,1 * 4 m3 1,30

RAZEM 3,09

48
d.4

KNR-W 2-02
0205-01

Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem
pompy do betonu - z betonu C20/25

m3

<wiata automat.> 2,2 * 2,0 * 0,16 * 2 m3 1,41

<wiata przystankowa.> 3,1 * 2,0 * 0,15 m3 0,93

<wysepka> 3,26 * 0,2 * 4 m3 2,61

RAZEM 4,95
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49
d.4

KNR-W 2-02
0259-04

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji
monolitycznych budowli - pręty ze stali A-I i A-IIIN
RB500W

t

<wiata automat.> 83 / 1000 * 2 t 0,17

<wiata przystankowa.> 116 / 1000 t 0,12

<wysepka> 79 * 4 / 1000 t 0,32

RAZEM 0,61

50
d.4

KNR-W 2-05
0208-04

STWi
ORB

Konstrukcje podparć,zawieszeń i osłon o masie
elementu do 50 kg - belki i złupy ze stali profilowej
zabezpieczonej antykorozyjnie wg projektu
wykonawczego konstrukcji - dostawa i montaż

t

<wiata automat.> 125 / 1000 * 2 t 0,25

0,16  <{wiata przystankowa.}165/1000> t 0,16

RAZEM 0,41

51
d.4

KNR 2-02
0604-02
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy
na lepiku na gorąco ław fundamentowych betonowych

m2

<wiata automat.> (2,4 * 2,2 + (2,2 + 2,0) * 2 * 0,2) * 2 m2 13,92

<wiata przystankowa> 3,3 * 2,2 + (3,1 + 2,0) * 2 * 0,2 m2 9,30

<wysepka> 3,26 * 4 m2 13,04

RAZEM 36,26

52
d.4 kalk. własna

Szklenie ścian bocznych wiaty szybami ze szkła
bezpiecznego pokrytych sitodrukiem , np VSG 6.6.4
mocowanego do konstrukcji stalowej

m2

<wiata automat.> (1,7 * 2,17 * 2 + 1,92 * 2,05) * 2 m2 22,63

<wiata przystankowa> 1,7 * 2,17 * 2 + 2,85 * 2,05 m2 13,22

RAZEM 35,85

53
d.4 kalk. własna

Pokrycie zadaszenie wiaty szybami ze szkła
bezpiecznego z sitodrukiem, np VSG 8.8.4
mocowanego do konstrukcji stalowej wg dokumentacji
projektowej

m2

<wiata automat.> 2,0 * 2,0 * 2 m2 8,00

<wiata przystankowa> 2,9 * 2,0 m2 5,80

<wiata pod pompownię> 2,9 * 2,0 m2 5,80

RAZEM 19,60

54
d.4 kalk. własna

Dostawa i montaż śmietnika stalowego kolorze
RAL7016 o wymiarach ok. 45x45x100cm z wrzutem z
boku lub daszkiem wg dokumentacji projektowej

kpl

3 kpl 3,00

RAZEM 3,00

55
d.4 kalk. własna

Wjazdy z punktami poboru opłat w systemie
parkingowym: 4 wjazdy + 4 wyjazdy + 2 kasy poboru
opłat + integracja z istniejącym systemem wg
dokumentacji projektowej

kpl

1 kpl 1,00

RAZEM 1,00

56
d.4 kalk. własna

Wjazdy z punktami poboru opłat w systemie
parkingowym: 1 wjazd + 1 wyjazd + 1 kasa poboru
opłat + zabudowa we wskazanym miejscu

kpl

1 kpl 1,00

RAZEM 1,00

57
d.4 kalk. własna

Ogrodzenie systemowe panelowe o wysokości ok.2m
z prętów poziomych i pionowych, spawanych
jednopunktowo, ocynkowanych ogniwowo, powlekane
PCV w kolorze RAL701 (o wymiarach 2,5x2m, oczka
50x200mm) na słupkach stalowych.(60x40x2mm)
ocynkowanych z powłoką poliestrową o rozstawie
2,57 m obsadzonych w fundamentach betonowych
wraz z betonową podmurówkę między systemowymi
łącznikami oraz furtkami wg dokumentacji projektowej

m
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Obmiar

Lp. Podstawa
Nr

spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

754 m 754,00

RAZEM 754,00
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Obmiar
	Dział:ROBOTY ZIEMNE
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych,koryta pod nawierzchnie placów postojowych; obsługa geodezyjna
	Obmiar: <edit>2,5</edit>

	Pozycja: Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub. 20 cm za pomocą spycharek
	Obmiar: <edit>24830</edit>

	Pozycja: Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km
	Obmiar: <edit>12669,1</edit>

	Pozycja: Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. IV
	Obmiar: <edit>408</edit>


	Dział:ROBOTY  DROGOWE
	Pozycja: Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłopa pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV - grunt podłoża należy zagęścić do E2>35MPa, ls=1,0, E2/E1<2,2 wg dokumentacji projektowej
	Obmiar: <edit><nawierzchnia bitumiczna obc. KR3 - "A1"> poz.30</edit>
	Obmiar: <edit><nawierzchnia bitumiczna obc. KR4 - "A2"> poz.31</edit>
	Obmiar: <edit><parking - "B1"> poz.33</edit>
	Obmiar: <edit><chodnik - "C"> poz.34</edit>
	Obmiar: <edit><zatoki autobusowe - "D"> poz.35</edit>
	Obmiar: <edit><naw.poszerzeń - "F"> poz.36</edit>

	Pozycja: Wzmacnianie podłoża gruntowego geowłókninami na gruntach o umiarkowanej nośności sposobem mechanicznym - geowłóknina separacyjna typ "B" w poprzek drogi z zakładem pasa  min. 0,5m
	Obmiar: <edit><nawierzchnia bitumiczna obc. KR3 - "A1"> poz.30</edit>
	Obmiar: <edit><nawierzchnia bitumiczna obc. KR4 - "A2"> poz.31</edit>
	Obmiar: <edit><parking - "B1"> poz.33</edit>
	Obmiar: <edit><zatoki autobusowe - "D"> poz.35</edit>
	Obmiar: <edit><naw.poszerzeń - "F"> poz.36</edit>

	Pozycja: Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami i geowłókninami na gruntach o umiarkowanej nośności sposobem mechanicznym - geosiatka typ A w poprzek drogi z zakładem pasa  min. 0,5m
	Obmiar: <edit><nawierzchnia bitumiczna obc. KR3 - "A1"> poz.30</edit>
	Obmiar: <edit><nawierzchnia bitumiczna obc. KR4 - "A2"> poz.31</edit>
	Obmiar: <edit><parking - "B1"> poz.33</edit>
	Obmiar: <edit><zatoki autobusowe - "D"> poz.35</edit>
	Obmiar: <edit><naw.poszerzeń - "F"> poz.36</edit>

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm - warstwa tłucznia sortowanego 31,5/63,0 stabilizowanego mechanicznie do uzyskania parametrów zgodnych z dokumentacją projektową
	Obmiar: <edit><parking - "B1"> poz.33</edit>

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 25 cm - warstwa tłucznia sortowanego 31,5/63,0 stabilizowanego mechanicznie do uzyskania parametrów zgodnych z dokumentacją projektową
	Obmiar: <edit><nawierzchnia bitumiczna obc. KR3 - "A1"> poz.30</edit>
	Obmiar: <edit><nawierzchnia bitumiczna obc. KR4 - "A2"> poz.31</edit>
	Obmiar: <edit><zatoki autobusowe - "D"> poz.35</edit>
	Obmiar: <edit><naw.poszerzeń - "F"> poz.36</edit>

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm - warstwa tłucznia drogowego klińca 4/31,5 stabilizowanego mechanicznie do uzyskania parametrów zgodnych z dokumentacją projektową
	Obmiar: <edit><parking - "B1"> poz.33</edit>

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 25 cm - warstwa tłucznia drogowego klińca 4/31,5 stabilizowanego mechanicznie do uzyskania parametrów zgodnych z dokumentacją projektową  E2>100 MPa ls=1,0 E2/E1<2,2
	Obmiar: <edit><nawierzchnia bitumiczna obc. KR3 - "A1"> poz.30</edit>
	Obmiar: <edit><nawierzchnia bitumiczna obc. KR4 - "A2"> poz.31</edit>
	Obmiar: <edit><zatoki autobusowe - "D"> poz.35</edit>
	Obmiar: <edit><naw.poszerzeń - "F"> poz.36</edit>

	Pozycja: Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 15 cm grubość po zagęszczeniu
	Obmiar: <edit><chodnik - "C"> poz.34</edit>

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm - podbudowa z mieszanki niezwiazanej C90/30/31,5
	Obmiar: <edit><chodnik - "C"> poz.34</edit>

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm - podbudowa z mieszanki niezwiazanej C90/30/31,5  do uzyskania parametrów zgodnych z dokumentacją projektową  E2>160 MPa E2/E1<2,2
	Obmiar: <edit><nawierzchnia bitumiczna obc. KR3 - "A1"> poz.30</edit>
	Obmiar: <edit><nawierzchnia bitumiczna obc. KR4 - "A2"> poz.31</edit>
	Obmiar: <edit><parking - "B1"> poz.33</edit>

	Pozycja: Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu - podsypka z wysiewki żużlowej
	Obmiar: <edit><chodnik - "C"> poz.34</edit>

	Pozycja: Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 5 cm grubość warstwy po zagęszczeniu - podsypka z wysiewki żużlowej
	Obmiar: <edit><parking - "B1"> poz.33</edit>

	Pozycja: Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klincowo-żwirowej o lepiszczu asfaltowym - grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm - podbudowa z betony asfaltowego AC16P - asfalt 35/50
	Obmiar: <edit><nawierzchnia bitumiczna obc. KR3 - "A1"> poz.30</edit>

	Pozycja: Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klincowo-żwirowej o lepiszczu asfaltowym - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm - podbudowa z betony asfaltowego AC16P - asfalt 35/50
	Obmiar: <edit><nawierzchnia bitumiczna obc. KR4 - "A2"> poz.31</edit>

	Pozycja: Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - skropienie podbudowy i warstwy wiążącej - emulsja asfaltowa szybkorozpadowa C60B10 ZM/R w ilości 0,8 kg/m2
	Obmiar: <edit><nawierzchnia bitumiczna obc. KR3 - "A1"> poz.30</edit>
	Obmiar: <edit><nawierzchnia bitumiczna obc. KR4 - "A2"> poz.31</edit>

	Pozycja: Podbudowa z mieszanki zwiazanej spoiwem hydraulicznym C6/8 - grubość podbudowy po zagęszczeniu 20 cm
	Obmiar: <edit><zatoki autobusowe - "D"> poz.35</edit>
	Obmiar: <edit><naw.poszerzeń - "F"> poz.36</edit>

	Pozycja: Wzmacnianie podłoża gruntowego geowłókninami na gruntach o umiarkowanej nośności sposobem mechanicznym - geowłóknina poślizgowa
	Obmiar: <edit><zatoki autobusowe - "D"> poz.35</edit>

	Pozycja: Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	Obmiar: <edit>2068</edit>

	Pozycja: Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej na łukach
	Obmiar: <edit>230</edit>

	Pozycja: Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 20x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	Obmiar: <edit>120</edit>

	Pozycja: Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	Obmiar: <edit>30</edit>

	Pozycja: Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	Obmiar: <edit>2127</edit>

	Pozycja: Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
	Obmiar: <edit>320</edit>

	Pozycja: Ława pod krawężniki betonowa z oporem z betonu C16/20
	Obmiar: <edit>(0,33 * 0,2 + 0,24 * 0,15) * (poz.22 + poz.23)</edit>
	Obmiar: <edit>(0,25 * 0,2 + 0,24 * 0,15) * (poz.24 + poz.25 + poz.26)</edit>

	Pozycja: Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-piaskowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm - nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S - asfalt modyfikowny polimerami wg dokumenyacji projektowej
	Obmiar: <edit><nawierzchnia bitumiczna obc. KR3 - "A1"> poz.30</edit>
	Obmiar: <edit><nawierzchnia bitumiczna obc. KR4 - "A2"> poz.31</edit>

	Pozycja: Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-piaskowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm - nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W - asfalt 35/50
	Obmiar: <edit><nawierzchnia bitumiczna obc. KR3 - "A1"> 9992 + 105,7</edit>

	Pozycja: Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-piaskowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 8 cm - nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W - asfalt 35/50
	Obmiar: <edit><nawierzchnia bitumiczna obc. KR4 - "A2"> 1293</edit>

	Pozycja: Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - skropienie podbudowy i warstwy wiążącej - emulsja asfaltowa szybkorozpadowa C60BP3 ZM w ilości 0,4 kg/m2
	Obmiar: <edit><nawierzchnia bitumiczna obc. KR3 - "A1"> poz.30</edit>
	Obmiar: <edit><nawierzchnia bitumiczna obc. KR4 - "A2"> poz.31</edit>

	Pozycja: Układanie nawierzchni drogi i parkingów z betonowej kostki wibroprasowanej gr. 8 cm
	Obmiar: <edit><parking - "B1"> 9890,4</edit>

	Pozycja: Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm wg dokumentacji projektowej
	Obmiar: <edit><chodnik - "C"> 1279 + 18,8</edit>

	Pozycja: Warstwa ścieralna z betonu cementowego C30/37 o klassie okspozycji XF4 szczotkowana wg dokumentacji projektowej
	Obmiar: <edit><zatoki autobusowe - "D"> 116,4</edit>

	Pozycja: Nawierzchnia z kostki kamiennej rzędowej o wysokości 18 cm na podsypce cementowo-piaskowej - nawierzchnia z kostki granitowej 15/17 osadzonej na miesznce betonowej
	Obmiar: <edit><naw.poszerzeń - "F"> 57</edit>

	Pozycja: Wykonanie nawierzchni wjazdów i odtworzeń oraz połączenie z istniejącą nawierzchnią z asfaltobetonu - wypełnienie szczelin masą zalewową między istniejącą a nową nawierzchnią drogową
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Wykonanie drenażu typ "francuski" z warstwy tłucznia frakcji 32,5-63 owiniętego geowłókniną filtracyjno-separacyjną wraz z odprowadzeniami do wpustów ściekowych i podłożem
	Obmiar: <edit>1965</edit>

	Pozycja: Tablice i znaki drogowe pionowe wraz ze słupkami stalowymi mocowanymi w fundamencie wg dokumentacji projektowej
	Obmiar: <edit>92</edit>

	Pozycja: Wykonanie oznakowania drogowego poziomego  wg dokumentacji projektowej
	Obmiar: <edit>784,9</edit>

	Pozycja: Montaż tablic i elementów informacyjno-kierunkowych
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:ZIELEŃ
	Pozycja: Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego oraz nawiezionego wraz z ukształtowaniem skarp wg dokumentacji projektowej
	Obmiar: <edit>2840</edit>

	Pozycja: Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami (z uwzglednieniem humusu uzyskanego z placu budowy)
	Obmiar: <edit>2840</edit>

	Pozycja: Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II bez nawożenia
	Obmiar: <edit>2840</edit>


	Dział:ROBOTY  BUDOWLANE, MAŁA  ARCHITEKTURA
	Pozycja: Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km - wykopy pod fundamenty
	Obmiar: <edit><wiata automat.> 2,4 * 2,2 * (0,4 + 0,1 + 0,16) * 2</edit>
	Obmiar: <edit><wiata przystankowa.> 3,3 * 2,2 * (0,4 + 0,1 + 0,15)</edit>
	Obmiar: <edit><wysepka> 3,26 * (0,4 + 0,1 + 0,1) * 4</edit>

	Pozycja: Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie przemysłowym na podłożu gruntowym - warstwa żwirowo-piaskowa zagęszczona warstwami wg dokumentacji projektowej
	Obmiar: <edit><wiata automat.> 2,4 * 2,2 * 0,4 * 2</edit>
	Obmiar: <edit><wiata przystankowa.> 3,3 * 2,2 * 0,4</edit>
	Obmiar: <edit><wysepka> 3,26 * 0,4 * 4</edit>

	Pozycja: Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uż. publicznej przy zast. pompy do betonu na podłożu gruntowym z betonu C12/15
	Obmiar: <edit><wiata automat.> 2,4 * 2,2 * 0,1 * 2</edit>
	Obmiar: <edit><wiata przystankowa.> 3,3 * 2,2 * 0,1</edit>
	Obmiar: <edit><wysepka> 3,26 * 0,1 * 4</edit>

	Pozycja: Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu - z betonu C20/25
	Obmiar: <edit><wiata automat.> 2,2 * 2,0 * 0,16 * 2</edit>
	Obmiar: <edit><wiata przystankowa.> 3,1 * 2,0 * 0,15</edit>
	Obmiar: <edit><wysepka> 3,26 * 0,2 * 4</edit>

	Pozycja: Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty ze stali A-I i A-IIIN  RB500W
	Obmiar: <edit><wiata automat.> 83 / 1000 * 2</edit>
	Obmiar: <edit><wiata przystankowa.> 116 / 1000</edit>
	Obmiar: <edit><wysepka> 79 * 4 / 1000</edit>

	Pozycja: Konstrukcje podparć,zawieszeń i osłon o masie elementu do 50 kg - belki i złupy ze stali profilowej zabezpieczonej antykorozyjnie wg projektu wykonawczego konstrukcji - dostawa i montaż
	Obmiar: <edit><wiata automat.> 125 / 1000 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>0,16  <{wiata przystankowa.}165/1000></edit>

	Pozycja: Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław fundamentowych betonowych
	Obmiar: <edit><wiata automat.> (2,4 * 2,2 + (2,2 + 2,0) * 2 * 0,2) * 2</edit>
	Obmiar: <edit><wiata przystankowa> 3,3 * 2,2 + (3,1 + 2,0) * 2 * 0,2</edit>
	Obmiar: <edit><wysepka> 3,26 * 4</edit>

	Pozycja: Szklenie ścian bocznych wiaty szybami ze szkła bezpiecznego pokrytych sitodrukiem , np VSG 6.6.4  mocowanego do konstrukcji stalowej
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit><wiata automat.> (1,7 * 2,17 * 2 + 1,92 * 2,05) * 2</edit>
	Obmiar: <edit><wiata przystankowa> 1,7 * 2,17 * 2 + 2,85 * 2,05</edit>

	Pozycja: Pokrycie zadaszenie wiaty szybami ze szkła bezpiecznego z sitodrukiem, np VSG 8.8.4 mocowanego do konstrukcji stalowej wg dokumentacji projektowej
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit><wiata automat.> 2,0 * 2,0 * 2</edit>
	Obmiar: <edit><wiata przystankowa> 2,9 * 2,0</edit>
	Obmiar: <edit><wiata pod pompownię> 2,9 * 2,0</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż śmietnika stalowego kolorze RAL7016 o wymiarach ok. 45x45x100cm z wrzutem z boku lub daszkiem wg dokumentacji projektowej
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Wjazdy z punktami poboru opłat w systemie parkingowym: 4 wjazdy + 4 wyjazdy + 2 kasy poboru opłat + integracja z istniejącym systemem wg dokumentacji projektowej
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Wjazdy z punktami poboru opłat w systemie parkingowym: 1 wjazd + 1 wyjazd + 1 kasa poboru opłat + zabudowa we wskazanym miejscu
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Ogrodzenie systemowe panelowe o wysokości ok.2m z prętów poziomych i pionowych, spawanych jednopunktowo, ocynkowanych ogniwowo, powlekane PCV w kolorze RAL701 (o wymiarach 2,5x2m, oczka 50x200mm) na słupkach stalowych.(60x40x2mm) ocynkowanych z powłoką poliestrową o rozstawie 2,57 m obsadzonych w fundamentach betonowych wraz z betonową podmurówkę między systemowymi łącznikami oraz furtkami wg dokumentacji projektowej
	Obmiar: <edit>754</edit>





