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TABELE PRZEDMIARU

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE1

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie 
równinnym 

1.1 BCI.1.1.2.006 km1,27D-01.01.01a

Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 10-15 cm)1.2 BCI.1.1.1.004 szt.1,00D-01.02.01

Mechaniczne karczowanie drzew z cięciem drewna piłą mechaniczną (śr. 
10 - 15 cm)

1.3 BCI.1.1.1.001 szt.7,00D-01.02.01

Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 16-25 cm)1.4 BCI.1.1.1.005 szt.1,00D-01.02.01

Mechaniczne karczowanie drzew z cięciem drewna piłą mechaniczną (śr. 
16- 25 cm)

1.5 BCI.1.1.1.002 szt7,00D-01.02.01

Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 26-35 cm)1.6 BCI.1.1.1.006 szt.1,00D-01.02.01

Mechaniczne karczowanie drzew z cięciem drewna piłą mechaniczną (śr. 
26 - 35 cm)

1.7 BCI.1.1.1.003 szt.19,00D-01.02.01

Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 36-45 cm)1.8 BCI.1.1.1.007 szt.9,00D-01.02.01

Karczowanie drzew twardych o średnicy pnia 31-40 cm1.9 BCID.8.1.5.008 szt.1,00D-01.02.01

Karczowanie drzew miękkich o średnicy pnia 31-40 cm1.10 BCID.8.1.5.003 szt.8,00D-01.02.01

Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 46-55 cm)1.11 BCI.1.1.1.008 szt.1,00D-01.02.01

Karczowanie drzew twardych o średnicy pnia 41-65 cm1.12 BCID.8.1.5.009 szt.1,00D-01.02.01

Mechaniczne karczowanie średniej gęstości krzaków i poszycia1.13 BCI.1.1.1.012 ha0,10D-01.02.01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humus/ za pomocą spycharek, 
grubość warstwy do 15 cm. 10477,7/0,35 = 29 936,28

1.14 BCI.1.1.3.009 m229 936,28D-01.02.02a

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humus/ za pomocą spycharek, 
dodatek za każde dalsze 5cm grubości MNOŻNIK 4 -  20 CM, RAZEM 35 
CM.

1.15 BCI.1.1.3.010 m229 936,28D-01.02.02a

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 
m3 w gruncie, uprzednio zmagazynowanym w hałdach z transportem 
urobku samochodem samowyładowczym na odl. do 1km  w gruncie kat. 3   
 10477,7* 0,5= 5238,75

1.16 BCI.1.2.5.007 m35 238,75D-01.02.02a

Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu 
ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych - 
grunt kat.  3-4 dodatkowa ilość km 9, mnożnik 18;  5238,75*18= 94 288,3

1.17 BCI.1.2.7.004 m394 288,30D-01.02.02a

ROBOTY ROZBIÓRKOWE2

Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie 7,6-10=762.1 BCRD.4.1.1.002 m276,00D-01.02.04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z brukowca o wysokości 16-20 cm 
(ul. Leśna)

2.2 BCRD.1.1.3.008 m2258,00D-01.02.04

Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o średnicy 40 cm; 25 m - 
likwidacja przepustu, 8 m - przebudowa

2.3 BCRD.1.1.9.001 m33,00D-01.02.04

ROBOTY ZIEMNE3

Wykopy wykonywane na odkład z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 
m  w gruncie kat. 3

3.1 BCI.1.2.13.005 m31 541,84D-02.01.01

Dodatek za każde rozpoczęte 10 m przemieszczania spycharkami 74W 
(100KM) mas ziemnych w przedziale ponad 10 do 30m - grunt kat. 3;  50 %

3.2 BCI.1.2.13.016 m3770,92D-02.01.01

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 
0.60m3 (z wykonywaniem rowów)  z transportem urobku samochodem 
samowyładowczym na odl. do 1km - w gruncie kat. 1-2, Dowóz mas 
ziemnych na nasypy  24015,01 - 1 541,87 = 22 473,14

3.3 BCI.1.2.1.010 m322 473,14D-02.00.01

Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu 3.4 BCI.1.2.7.003 m3179 785,12D-02.00.01
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ponad 1km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych - 
grunt kat. 1-2 Odl. dodatkowa do 5 km ; mnożnik 8; 22473,14 * 8 = 179 
785,12

Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0 m spycharkami 74kW 
(100KM) - grunt kat. 1-2  

3.5 BCI.1.2.16.002 m324 015,01D-02.03.01

PRZEPUSTY  RUROWE Z  ZABEZPIECZENIEM  SKARP  PRZY  PRZEPUSTACH, 
SĄCZKI

4

Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych 
jednootworowych z rur HDPE, łączonych złączkami  o śr. 80 cm z 
wykonaniem ławy z kruszywa i zasypaniem przepustu 
23,5+21,4+32,6+12,8+26,7+48,8 = 165,8

4.1 BCID.7.3.002 m165,80D-03.01.03a

Obudowy wlotów (wylotów) prefabrykowanych przepustów drogowych 
rurowych  4,5 *12 = 54 m2  54 * 0,15 = 8,1 m3

4.2 BCID.7.3.013 m38,10D-03.01.03a

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1800 mm w gotowym 
wykopie o głębokości 1,8 m do 2,0 m

4.3 BCI.11.3.1.009 szt.1,00D-03.02.01

Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych 
jednootworowych z rur o śr. 50 cm

4.4 BCID.7.3.001 m8,20D-02.01.03a

Wzmacnianie powierzchni skarp geosyntetykami sposobem ręcznym4.5 BCI.1.9.4.002 m2573,00D-06.01.01

Dren francuski z zasypki żwirowej zamkniętej w geowłókninie4.6 BCID.6.6.1.001 m216,00d-04.02.01

Betonowanie ubezpieczeń betonowych skarp o wysokości do 6 m - płyty 
ażurowe o grubości do 15 cm  (573 - 54) * 0,15 = 77,85

4.7 BCID.11.2.3.001 m377,85D-06.01.01

KRAWĘŻNIKI  I  OBRZEŻA5

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem ław 
betonowych na podsypce cementowo-piaskowej

5.1 BCID.6.4.1.016 m211,00D-08.01.01b

Krawężniki kamienne wtopione o wymiarach 12x20 cm bez ław na 
podsypce cementowo-piaskowej

5.2 BCID.6.4.1.011 m197,00D-08.01.02a

Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm bez ław na 
podsypce piaskowej

5.3 BCID.6.4.1.006 m202,00D-08.01.01b

Ława pod krawężniki kamienne i betonowe - betonowa z oporem  
0,27*0,15+0,15*0,15 = 0,063   197 + 202 = 399   399 * 0,063 = 25,14

5.4 BCID.1.4.2.004 m325,14D-08.01.01b

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z 
wypełnieniem spoin piaskiem 

5.5 BCID.1.4.5.003 m38,00D-08.03.01

PODBUDOWA  JEZDNI6

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy 
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV; 9672 + 1,15*2* (1272-211) = 
9672 + 2440 = 12112

6.1 BCID.1.1.2.004 m212 112,00D-04.01.01

Ułożenie geowłókniny na warstwę odcinającą 9672 +1,075* 2*(1272-211) + 
(1272-211)*0,15*2 = 9672 + 1061 * (2,15+0,3) = 12 271,45 Owinięcie i 
zakładka 12271,45*2+ 1272*0,30 = 24 924,7

6.2 Kalkulacja m224 924,71D-04.02.01

Warstwa wzmocnienia podłoża z kruszyw łamanych gr. 15 cm  9672 + 
1,075*2*(1272-211) = 11 953

6.3 BCID.6.1.5.021 m211 953,00D-04.04.02c

Ułożenie georusztu trójosiowego na warstwie podbudowy pomocniczej 
9672+ (1272-211) * (0,29+0,22+ 0,09) * 2 = 9672 + 636,6 = 10945,2

6.4 Kalkulacja m210 945,20D-04.04.02c

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm 9672 + (1272 - 
211) * (0,29+0,11) * 2 = 9672 + 424,4 = 10520,8

6.5 BCID.6.1.5.022 m210 520,80D-04.04.02b

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno 
podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie 
emulsji 0,8 kg/m2

6.6 BCID.3.1.004 m210 520,80D-04.03.01

Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gr. 8 cm 
9672 + (1272 - 211) * 0,09 * 2 = 9863,0

6.7 BCID.6.1.5.006 m29 863,00D-04.07.01a

NAWIERZCHNIA  JEZDNI 7

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno 
podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 

7.1 BCID.3.1.005 m29 863,00D-04.03.01
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kg/m2

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 
5 cm (warstwa wiążąca) 9672 + (1273-211)*0,04*2 = 9757,0

7.2 BCID.6.3.4.002 m29 757,00D-05.03.05b

Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km7.3 BCID.6.3.4.007 m29 757,00D-05.03.05b

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno 
podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 
kg/m2

7.4 BCID.3.1.005 m29 757,00D-04.03.01

Nawierzchnie z mieszanek mastyksowo-grysowych (SMA) o grubości 4 cm 
(warstwa ścieralna)

7.5 BCID.6.3.4.009 m29 672,00D-05.03.13a

Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km7.6 BCID.6.3.4.014 m29 672,00D-05.03.13a

Nawierzchnie z kostki rzędowej o wysokości do 17 cm na podsypce z 
kruszywa łamanego 0/2 mm, grubości 5 cm

7.7 BCID.6.3.1.008 m285,00D-05.03.01

CHODNIKI  I  ZJAZDY8

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

8.1 BCID.6.1.2.003 m248,00D-04.01.01

Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej 
szerokości śchodnika 

8.2 BCID.6.1.1.002 m248,00D-04.01.01

Warstwa górna podbudowy z mieszanki kruszyw  łamanych C90/3  gr. 10 
cm

8.3 BCID.6.1.5.025 m248,00D-04.04.02b

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej 

8.4 BCID.2.1.008 m248,00D-05.03.23a

Podbudowa pod zjazd z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 20 
kg/m2, warstwa gr.10 cm

8.5 BCID.6.1.5.011 m223,00D-04.05.01

Warstwa podbudowy pod zjazd z kruszyw łamanych gr. 15 cm8.6 BCID.6.1.5.021 m223,00D-04.04.02b

Nawierzchnia zjazdu z kostki brukowej betonowej czarnej (1,01) gr. 8 cm 
na podsypce cementowo-piaskowej 

8.7 BCID.2.1.008 m223,00D-05.03.23a

ŚCIEŻKA ROWEROWA9

Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej 
szerokości ścieżki rowerowej  3955 + 1130 * 0,71 * 2 = 5559,6

9.1 BCID.6.1.1.002 m25 559,60D-04.01.01

Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm 3955 + 
1130 * 0,66 * 2 = 5446,6

9.2 BCID.6.1.3.017 m25 466,60D-04.02.01

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 14 cm 3955 + 1130 * 
0,3 * 2 = 4633

9.3 BCID.6.1.5.021+k. m24 633,00D-04.04.02b

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm j.w.9.4 BCID.6.1.5.024 m24 633,00D-04.04.02b

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno 
podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie 
emulsji 0,8 kg/m2  3955 + 1130 * 0,19 * 2 = 4384,4

9.5 BCID.3.1.004 m24 384,40D-04.03.01

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 
4 cm (warstwa wiążąca) 3955 + 1130 * 0,04 * 2 = 4045,4

9.6 BCID.6.3.4.001 m24 045,40D-05.03.05b

Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km9.7 BCID.6.3.4.007 m21 114,20D-05.03.05b

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 
4 cm (warstwa ścieralna) 1082,1 + 534,5 * 0,02 = 1092,8

9.8 BCID.6.3.4.009 m23 955,00D-05.03.05a

Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km9.9 BCID.6.3.4.014 m23 955,00D-05.03.05a

OZNAKOWANIE10

Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych10.1 BCID.6.7.2.001 szt30,00D-07.02.01

Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i 
informacyjne o pow. do 0.3 m2

10.2 BCID.6.7.2.004 szt.8,00D-07.02.01

Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i 
informacyjne o pow. ponad 0.3 m2

10.3 BCID.6.7.2.005 szt25,00D07.02.01
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Pionowe znaki drogowe - tablice kierujące U-3  (e) o pow. ponad 0.3 m210.4 BCID.6.7.2.007 szt.1,00D-07.02.02

Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą 
mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - 
oznakowanie strukturalne  

10.5 BCID.4.2.020 m2882,17D-07.01.01

Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą 
mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane sprzętem 
ręcznym - symbole P-8a, P-8b, P-23  - 5,1 m2

10.6 BCID.4.2.015 m27,68D-07.01.01

WZMOCNIENIE POBOCZY11

Pobocza (wzmocnienie) - warstwa podbudowy z mieszanki kruszyw  
łamanych C90/3  gr. 10 cm po zagęszczeniu

11.1 BCID.6.1.5.025 m22 292,00D-06.03.01a

ZIELEŃ12

Rozścielenie ziemi urodzajnej ręcznie z przerzutem na skarpach o 
nachyleniu ponad 1;2  

12.1 BCID.8.2.4.006 m32 284,05D-09.01.01

Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III bez 
nawożenia 2284,05 m3/0,10 m = 22840,5 m2

12.2 BCID.8.4.1.002 m222 840,50D-09.01.01

 URZĄDZENIA  ZABEZPIECZAJ ĄCE13

Poręcze ochronne sztywne z pochwytem i przeciągiem z rur śr. 60 i 38 
mm o rozstawie słupków z rur 60 mm 2.5 m

13.1 BCID.1.7.1.004 m80,00D-07.06.02

Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 1 m 24 kg13.2 BCID.6.7.3.001 m76,00D-07.05.01

Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 1 m 24 kg - zakończenia 
barier

13.3 BCID.6.7.3.005 m24,00D-07.05.01
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