
Załącznik nr 2.

Poz.  Opis
Jednostk

a 
Ilość 

Cena 
jednostkow

a [PLN] 
netto

Wartość
pozycji 

[PLN] netto

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I WYKOŃCZENIOWE 

1.1
Projekt organizacji ruchu drogowego na czas przebudowy 

wiaduktu drogowego - opracowanie + wdrożenie.
[kpl] 1,00

1.2
Geodezyjne wytyczenie  płyty zespolonej wzmacniającej obiekt 

oraz płyt przejściowych
[kpl] 1,00

1.3 Wykonanie profilowania i humusowania skarp [m
2
] 800,00

1.4 Uprzątnięcie terenu po prowadzonych robotach kpl 1,00

1.5 Montaż zwiernika tyrystorowego wraz z odbiorem kpl 1.00

1.6

Koszty wyłaczenia napięcia sieci trakcyjnej  i wstrzymania ruchu 

kolejowego na czas prowadzenia robót napraw przyczółków, 

skrzydeł i spodniej części belek wągrowiec. Koszty opracowania 

regulaminu czasowych zamknięć i fazowania. 

[kpl] 1,00

2. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

2.1
Wykonanie demontażu istniejących barier i balustrad na 

obiekcie i dojazdach oraz ich utylizacja
[m] 1 052,00

2.2
Demontaż nawierzchni drogowej wraz z utylizacją odpadów pod 

płyte przejściowa
[m

2
] 72,00

2.3
Roboty ziemne - odkopanie stref za przyczółkami celem 

wykonania płyty przejściowej
[m

3
] 357,00

2.4
Rozbiórka istniejących kap chodnikowych wraz z utylizacją 

odpadów [m
3
] 9,30

2.5
Rozbiórka płyty pomostowej zespalającej belki prefabrykowane 

wraz z utylizacją odpadów [m
3
] 16,80

2.6 Rozbiórka istniejących krawężników wraz z utylizacją odpadów [m] 29,60

3. ROBOTY KONSTRUKCYJNE I NAPRAWCZE
3.1 Wykonanie warstwy betonu wyrównawczego C8/10 [m

3
] 8,46

3.2 Wykonanie ścian zaplecznych i strefy oparcia płyty najazdowej, 

wraz ze zbrojeniem i szalowaniem. Beton C25/30, Stal BSt500S. 
[m

3
] 10,20

3.3
Wykonanie kotew uciąglających ścianę żwirową z korpusem 

przyczółka i płytę wzmacniającą przęsło z belkami Wągrowiec z 

pręta zbrojeniowego wklejonego chemicznie.

[szt] 1 762,00

3.4 Wykonanie żelbetowej płyty wzmacniającej przęsło, wraz ze 

zbrojeniem i szalowaniem. Beton C25/30, Stal BSt500S. 
[m

3
] 44,20

3.5 Wykonanie żelbetowej płyty przejściowej przed i za obiektem, 

wraz ze zbrojeniem i szalowaniem. Beton C25/30, Stal BSt500S. 
[m

3
] 14,28

3.6
Wykonanie izolacji fundamentów i płyty najazdowej izolacją 

bitumiczną typu ciężkiego [m
2
] 114,00

3.7 Wykonanie izolacji płyty przęsła. [m
2
] 148,50

3.8
Wykonanie napraw na powierzchniach korpusów przyczółków i 

skrzydeł zaprawami [m
2
] 232,00

3.9
Wykonanie napraw na powierzchni spodniej belek wągrowiec, 

które są uszkodzone. [m
2
] 1,00

3.10
Wykonanie nowych krawęzników na obiekcie mostowym i na 

dojazdach
[m] 52,00

3.11
Wykonanie nowych kap chodnikowych, wraz ze zbrojeniem i 

szalowaniem. Beton C25/30, Stal BSt500S. [m
3
] 17,28

3.12 Wykonanie nawierzchni z żywic epoksydowych na kapach [m
2
] 45,50

3.13
Wykonanie nawierzchni z 2 warstw asfaltobetonu na obiekcie o 

grubości 10,5cm [m
2
] 114,00

3.14
Wykonanie 2 kompletów schodów skarpowych wraz z 

balustradami zgodnie z KDM.
[m] 28,00

3.15 Wykonanie drenów za strefą przejściową [m] 30,00

3.16
Wykonanie obrukowania skarp kostką granitową 10x10x10cm 

na podbudowie cementowo - piaskowej. [m
2
] 320,00
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4. NAPRAWA DROGI NA DOJAZDACH

4.1 Wykonanie nawierzchni drogowej na dojazdach [m
2
] 3 042,00

4.2 wykonanie nawierzchni nad płytą przejściową [m
2
] 72,00

4.3
Wykonanie poboczy z kruszywa niesort 0-31,5cm wraz z 

zagęszczeniem. Grubość kruszywa 10 cm [m
2
] 1 014,00

5. OZNAKOWANIE  I URZĄDZENIA BRD

5.1 Wykonanie i montaż  barier energochłonnych i 

przeciwporażeniowych na wiadukcie wraz z kotwieniem do kap
[m] 38,00

5.2
Wykonanie i montaż  barier energochłonnych na dojazdach 

wraz z posadowieniem H2W2
[m] 642,00

5.3 Wykonanie oznakowania stałej organizacji ruchu. Oznakowanie 

pionowe i poziome. - zgodnie projektem organizacji ruchu
kpl 1,00

SUMA  netto 
VAT 23%
BRUTTO
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