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Remont zatoki autobusowej przy skrzyżowaniu ul. POW i ul. Leśnej w Radzyminie 

FORMULARZ CENOWY 

L.p. 
Kod 

klasyfikacyjny 
robót 

Nazwa elementu rozliczeniowego 
Jedn. 
miary 

Ilość 
Cena 

jednostkowa 
w zł 

Wartość w zł 

1 - Czasowa organizacja ruchu szt. 1,00     

2 D.01.01.01 

Odtworzenie trasy i punktów 
wysokościowych przy liniowych 
robotach ziemnych (drogi) w terenie 
równinnym 

km 0,07     

3 D.01.02.02 
Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej 
(humusu) o grubości warstwy do 20 cm 
do późniejszego wykorzystania 

m3 10,00     

4 - Przestawienie wiaty przystankowej  szt. 1,00     

5 D.01.03.02 
Rozebranie chodników z płyt 
betonowych o wym. 50x50x7cm, 
ułożonych na podsypce piaskowej  

m2 109,50     

6 D.01.03.02 
Rozebranie krawężników betonowych, 
ułożonych na podsypce cementowo 
piaskowej 

m 54,00     

7 D.01.03.02 Rozebranie obrzeży betonowych m 25,00     

8 D.01.03.02 
Rozebranie ścieku ulicznego 
przykrawężnikowego z elementów 
betonowych płytowych wraz z ławą 

m 54,00     

9 D.01.03.02 
Cięcie nawierzchni asfaltowej jezdni 
wraz z rozbiórką pasa szer. ok. 0,15 m 

m 56,00     

10 D.01.03.02 
Rozebranie ław podkrawężnikowych z 
betonu 

m3 4,32     

11 D.01.03.02 
Rozebranie nawierzchni z mieszanek 
mineralno-bitumicznych wraz z 
podbudową 

m2 128,00     

12 D.04.01.01 
Koryto wykonywane mechanicznie w 
gruncie kat II-IV, głęb. koryta 60 cm 
(zatoka autobusowa) 

m2 121,00     

13 D.04.01.01 
Koryto wykonywane mechanicznie w 
gruncie kat II-IV, głęb. koryta 20 cm 
(chodniki i zjazd) 

m2 145,20     

14 D.04.01.02 

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

m2 266,20     

15 D.04.02.02 
Wykonanie warstwy mrozoochronnej z 
piasku, mechanicznie, grub. warstwy 15 
cm 

m2 121,00     

16 D.04.05.01 

Wykonanie warstwy wzmacniającej  z 
gruntu stabilizowanego cementem o 
wytrzymałości Rm=2,5 MPa, grub. 
warstwy po zagęszczeniu 15 cm 

m2 121,00     

17 D.04.06.01 
Wykonanie podbudowy z betonu 
cementowego C16/20, grub. warstwy 
po zagęszczeniu 24 cm 

m2 110,00     
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18 D.04.04.01 

Wykonanie podbudowy z kruszywa 
naturalnego, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 20 cm (pod chodniki) 

m2 115,00     

19 D.04.04.02 

Wykonanie podbudowy z kruszywa 
łamanego - tłucznia kamiennego, 
grubość warstwy po zagęszczeniu 20 
cm (pod zjazdy) 

m2 17     

20 D.03.02.03 
Wykonanie ścieków podchodnikowych z 
rur PCV Ø200 mm  

szt. 3,00     

21 D.08.01.01 

Ustawienie krawężników betonowych o 
wym. 15x30 cm wraz z wykonaniem 
ławy z oporem z betonu C8/10 (B-10) 

m 65,00     

22 D.08.01.01 

Ustawienie krawężników betonowych o 
wym. 12x25 cm (oporniki drogowe) 
wraz z wykonaniem ławy z oporem z 
betonu C8/10 (B-10) 

m 76,00     

23 D.08.03.01 
Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 
30x8 cm  

m 21,00     

24 D.08.05.05 

Ułożenie ścieku z betonowej kostki 
brukowej, szarej (3 rzędy) na podsypce 
cementowo - piaskowej, spoiny 
wypełnione zaprawą cementową 

m2 16,80     

25 D.08.01.10 
Wykonanie ławy betonowej z oporem z 
betonu C8/10 (pod ściek i obrzeża) m3 2,69     

26 D.10.01.05 
Regulacja pionowa studzienek 
rewizyjnych, nadbudowa wykonana 
betonem 

szt. 1,00     

27 D.10.01.05 
Regulacja pionowa kratek ściekowych 
ulicznych, nadbudowa wykonana 
betonem 

szt. 1,00     

28 D.05.03.23 

Wykonanie nawierzchni z kostki 
brukowej betonowej czerwonej typu 
"Holland" o grubości 6 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej, spoiny 
wypełnione piaskiem (chodnik) 

m2 115,00     

29 D.05.03.23 

Wykonanie nawierzchni z kostki 
brukowej betonowej szarej typu 
"Behaton" o grubości 8 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej, spoiny 
wypełnione piaskiem (zjazd do 
nieruchomości, zatoka autobusowa) 

m2 124,00     

30 
 - 
 

Uzupełnienie nawierzchni asfaltowej 
między ściekiem a istniejącą 
nawierzchnią jezdni 

m2 5,60     

31 D.06.04.01 
Oczyszczenie rowów z namułu z 
profilowaniem dna i skarp, grub. namułu 
20 cm 

m 10,00     

32 D.06.01.01 Obsianie skarp w ziemi urodzajnej m2 36,00     
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33 D.06.01.03 

Umocnienie wlotów przepustów oraz 
wylotów przykanalików i ścieków 
podchodnikowych brukowcem z 
kamienia narzutowego (polnego) na 
podsypce cementowo-piaskowej, 
spoiny wypełnione zaprawą cementową  

m2 8,00     

34 D.06.01.01 

Plantowanie terenu, rozłożenie warstwy 
ziemi urodzajnej oraz obsianie trawą ( z 
dowozem ziemi urodzajnej) 

m2 52,00     

35 D.07.02.01 

Ustawienie słupów z rur stalowych fi 70 
mm dla znaków drogowych wraz z 
wykonaniem i zasypaniem dołów z 
ubiciem warstwami 

szt. 1,00     

36 D.07.02.21 
Przymocowanie do gotowych słupków 
znaków informacyjnych typ D, folia 
odblaskowa I generacji (D-15) 

szt. 2,00     

37 - 
Inwentaryzacja geodezyjna 
powykonawcza 

szt. 1,00     

  
 

Wartość robót bez podatku 
VAT 

  

  
 

Podatek VAT   

  
 

Ogółem wartość robót   

 


