
PROJETK BUDOWLANO - WYKONAWCZY 
Odbudowa muru oporowego w ci gu cieku R20 w miejscowo ci Grzmi ca (na odcinku od 0,00 do 1,2 km) – 
powód  2009 r- odbudowa murów oporowych wraz z elementami infrastruktury towarzysz cej na d ugo ci ok. 
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Dzia  robót: 
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Grupa robót 
45100000-8 
45200000-9 
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Roboty budowlane 
 
Przygotowanie terenu pod budow  
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich cz ci oraz 
roboty w zakresie in ynierii l dowej i wodnej 
Roboty wyko czeniowe 
Wynajem maszyn i urz dze  dla prowadzenia robót budowlanych wodnych i l dowych oraz opera-
tora sprz tu 

 

Nr archiwalny: Stadium: Data: 

09_MK-2012 PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY 02–2013 

 

STANOWISKO IMI  I NAZWISKO UPRAWNIENIA BRAN A PODPIS 

PROJEKTANT mgr in . Maciej Kopel 72/DO /05 MOSTOWA  

OPRACOWA  - - - - 

OPRACOWA  - - - - 

SPRAWDZAJ CY mgr in . Maciej Boberski OPL/0753/
PWOM/11 MOSTOWA 

 
. 

IINWESTOR 
GMINA G USZYCA 

ul. Grunwaldzka 55, 58-340 G uszyca 
 

JEDNOSTKA PRO-
JEKTOWA MK-PROJEKT 

ul. liwkowa 113 55-080 Smolec 
Tel. +48 660 46 57 81 e-mail: biuro@mk-projekt.org 

 

OBIEKT BUDO-
WALNY/ 
ZAMIERZENIE 
BUDOWLANE 

Mur oporowy w ci gu rowu R20 w miejscowo ci Grzmi ca 
Odbudowa muru oporowego w ci gu cieku R20 w miejscowo ci  

Grzmi ca – powód  2009 r - ETAP II 
(KATEGORIA I i KATEGORIA II )  

TEMAT OPRACO-
WANIA: KOSZTORYS INWESTORSKI 

NUMERY DZIA EK: 345, 346, 347, 348, 350, 354 
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OBIEKT BUDO-
WALNY/ 
ZAMIERZENIE 
BUDOWLANE 

Mur oporowy w ci gu rowu R20 w miejscowo ci Grzmi ca 
Odbudowa muru oporowego w ci gu cieku R20 w miejscowo ci  

Grzmi ca – powód  2009 r - ETAP II 
(KATEGORIA I i KATEGORIA II )  

TEMAT OPRACO-
WANIA: 

KOSZTORYS OFERTOWY  
PRZEDMIAR ROBÓT 

NUMERY DZIA EK: 345, 346, 347, 348, 350, 354 



Nazwa i kody wed ug Wspólnego S ownika Zamówie :

Grupa 45.1
Klasa 45.10
Kategoria 45.100.000-8 Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze 

(Roboty w zakresie burzenia)

Grupa 45.2
Klasa 45.22
Kategoria 45.220.000-5 Roboty in ynieryjne i budowlane 

Warto  robót netto:

data opracowania: 

poziom cen :OWEOB PROMOCJA Sp. z o.o "SEKOCENBUD" I kwarta  2013r

stycze  2013r

KOSZTORYS OFERTOWY

Odbudowa muru oporowego w ci gu cieku R20 w miejscowo ci Grzmi ca – 
powód  2009 r - ETAP II

(KATEGORIA I i KATEGORIA II )

Nazwa obiektu lub robót budowlanych. Lokalizacja robót budowlanych



Wyszczególnienie Warto  z  *)
A. CZ  OGÓLNA
WYMAGANIA OGÓLNE
ZAPLECZE WYKONAWCY
B. ROBOTY MOSTOWE

KATEGORIA I
ODCINEK 24
km 0+920,18 most 11

ODCINEK 25
od km 0+925,00 do km 0+945,00 brzeg prawy

ODCINEK 26
 od km 0+950,00 do km 0+970,00 brzeg prawy

ODCINEK 27
 od km 0+996,00 do km 1+016,00 brzeg prawy

ODCINEK 28
 MO 17 podwy szenie muru

ODCINEK 29
 od km 1+200,0 do km 1+215,00 brzeg lewy

ODCINEK 30
MO 31 od km 1+245,0 do km 1+270,00 brzeg lewy
MO 32 od km 1+245,0 do km 1+270,00 brzeg prawy
MO 32 od km 1+270,0 do km 1+280,00 brzeg prawy

ODCINEK 31
km 1+271,60 most 18

ODCINEK 32
 od km 1+275,00 do km 1+285,00 brzeg prawy

ZESTAWIENIE ZBIORCZE KOSZTORYS OFERTOWY

Odbudowa muru oporowego w ci gu cieku R20 w miejscowo ci Grzmi ca – 
powód  2009 r - ETAP II

(KATEGORIA I i KATEGORIA II )



Wyszczególnienie Warto  z  *)

ZESTAWIENIE ZBIORCZE KOSZTORYS OFERTOWY

Odbudowa muru oporowego w ci gu cieku R20 w miejscowo ci Grzmi ca – 
powód  2009 r - ETAP II

(KATEGORIA I i KATEGORIA II )

ODCINEK 33
 od km 1+370,00 do km 1+420,00 brzeg prawy

ODCINEK 34
 od km 1+450,00 do km 1+482,00 brzeg prawy
 od km 1+450,00 do km 1+482,00 brzeg lewy

ODCINEK 35
 od km 1+450,00 do km 1+482,00 brzeg prawy
 od km 1+450,00 do km 1+482,00 brzeg lewy

KATEGORIA II

ODCINEK 1
 od km 0+080 do km 0+110 brzeg prawy

ODCINEK 3
 od km 0+355,0 do km 0+365,0 brzeg prawy

ODCINEK 4
od km 0+360,0 do km 0+460,0 brzeg prawy i lewy

ODCINEK 7
km 0+578,92 MOST 04

ODCINEK 8
od km 0+575,0 do km 0+592,0 brzeg lewy

ODCINEK 9
od km 0+625,0 do km 0+640,0 brzeg lewy
od km 0+625,0 do km 0+640,0 brzeg prawy

ODCINEK 12
MO 09  NAPRAWA MURU
MO 10  NAPRAWA MURU



Wyszczególnienie Warto  z  *)

ZESTAWIENIE ZBIORCZE KOSZTORYS OFERTOWY

Odbudowa muru oporowego w ci gu cieku R20 w miejscowo ci Grzmi ca – 
powód  2009 r - ETAP II

(KATEGORIA I i KATEGORIA II )

ODCINEK 20
od km 0+800,00 do km 0+850,00 brzeg lewy

ODCINEK 21
od km 0+850,00 do km 0+865,00 brzeg lewy

ODCINEK 22
od km 0+885,00 do km 0+900,00 brzeg lewy

ODCINEK 23
od km 0+899,00 do km 0+918,00 MO 14

OGÓ EM BEZ VAT (A+B)
OGÓ EM Z VAT-em

warto  zamówienia (netto) w EURO



Wyszczególnienie Cena Warto
elementów rozliczeniowych Nazwa Ilo jedn. z  

1 2 3 4 5 6 7

1 D-M.00.00.00 Koszt dostosowania si  do wymaga  
Warunków Kontraktu i Wymaga  Ogólnych 
zawartych w Specyfikacji Technicznej DM 
00.00.00

rycza t 1

2
3 D-M.00.00.02 Urz dzenie, utrzymanie i likwidacja zaplecza 

Wykonawcy rycza t 1

4
5

RAZEM

6
7 STWIORB

 od D-01.02.02 
do 14.01.01

Remont istniej cych obiektów mostowych 
wraz  ze wszystkimi niezb dnymi czynnikami 
w tym min:· 
 · Uzupe nienie ubytków kamieniem granitowym na 
zaprawie
· Spoinowanie murów kamiennych
· Wykonanie odsadzki betonowej h1m szer 0,50 m
· Transport  i dostarczenie niezb dnych 
materia ów
· Naprawa p yty pomostu
· Wykonanie murów naprowadzaj cych skrzyde ek 
czterostronnych o d ugo ci do 3 m wg R2

szt 1,00 

8
RAZEM

9

A.CZ  OGÓLNA
Wymagania ogólne

Zaplecze Wykonawcy

KATEGORIA I
B. CZ  MOSTOWA
ODCINEK 24
km 0+920,18 most 11
R8 - Remont mostu wg PT

ODCINEK 25
od km 0+925,00 do km 0+945,00 brzeg prawy

R2 - Budowa murów kamiennych  h do 2,5 m z gurtami wg PT

KOSZTORYS OFERTOWY
Odbudowa muru oporowego w ci gu cieku R20 w miejscowo ci Grzmi ca – powód  2009 r - ETAP II

(KATEGORIA I i KATEGORIA II )

Lp. Numer SST Jednostka



Wyszczególnienie Cena Warto
elementów rozliczeniowych Nazwa Ilo jedn. z  

1 2 3 4 5 6 7

KOSZTORYS OFERTOWY
Odbudowa muru oporowego w ci gu cieku R20 w miejscowo ci Grzmi ca – powód  2009 r - ETAP II

(KATEGORIA I i KATEGORIA II )

Lp. Numer SST Jednostka

Wykonanie cian oporowych wg PT o 
grubo ci do 100 cm na zaprawie cementowej 
kamie amany granit wraz ze spoinowaniem 
oraz z wszystkimi niezb dnymi czynnikami w 
tym min:
· Wykonanie wykopów pod fundament poni ej 

boko ci przemarzania
· Zabezpieczenie wykopów i skarp w czasie prac
· Odwodnienie wykopów
· Wykonanie fundamentu betonowego o grubo ci 
min. 0,80 cm szer. 2,3 m
· Budow  murów kamiennych granitowych na 
zaprawie cementowej podstawa szer.0,9 m góra 
0,6 m h
· Wykonanie drena y pod nego za murem fi 200 
w warstwie filtruj cej
· Wykonanie rurek drenarskich poprzecznych co 
60 cm fi 100 mm
· Zasypanie strefy za murami pospó ka Id 0,97
· Porz dkowanie terenu  humusowanie
· Gurty betonowe co 15 m wraz z wykopem wzd  
muru
· Transport  i dostarczenie niezb dnych 
materia ów
Usuni cie kdrzew i karpin wraz  ze 
wszystkimi niezb dnymi czynnikami w tym 
min:· 
· Karczowanie i wycinka drzew i karpin wraz 
z transportem 
· Transport  i dostarczenie niezb dnych 
materia ówR7 - Karczowanie i wycinka drzew i karpin  
wg PT  - 9 szt

10 STWIORB
 od D-01.02.02 

do 14.01.01

mb 20,00 



Wyszczególnienie Cena Warto
elementów rozliczeniowych Nazwa Ilo jedn. z  

1 2 3 4 5 6 7

KOSZTORYS OFERTOWY
Odbudowa muru oporowego w ci gu cieku R20 w miejscowo ci Grzmi ca – powód  2009 r - ETAP II

(KATEGORIA I i KATEGORIA II )

Lp. Numer SST Jednostka

Usuni cie kdrzew i karpin wraz  ze 
wszystkimi niezb dnymi czynnikami w tym 
min:· 
· Karczowanie i wycinka drzew i karpin wraz z 
transportem 
· Transport  i dostarczenie niezb dnych 
materia ów

11
RAZEM

12
Wykonanie cian oporowych wg PT o 
grubo ci do 100 cm na zaprawie cementowej 
kamie amany granit wraz ze spoinowaniem 
oraz z wszystkimi niezb dnymi czynnikami w 
tym min:
· Wykonanie wykopów pod fundament poni ej 

boko ci przemarzania
· Zabezpieczenie wykopów i skarp w czasie prac
· Odwodnienie wykopów
· Wykonanie fundamentu betonowego o grubo ci 
min. 0,80 cm szer. 2,3 m
· Budow  murów kamiennych granitowych na 
zaprawie cementowej podstawa szer.0,9 m góra 
0,6 m h
· Wykonanie drena y pod nego za murem fi 200 
w warstwie filtruj cej
· Wykonanie rurek drenarskich poprzecznych co 
60 cm fi 100 mm
· Zasypanie strefy za murami pospó ka Id 0,97
· Porz dkowanie terenu  humusowanie
· Gurty betonowe co 15 m wraz z wykopem wzd  
muru
· Transport  i dostarczenie niezb dnych 
materia ówR7 - Karczowanie i wycinka drzew i karpin  
wg PT - 12 szt
Usuni cie kdrzew i karpin wraz  ze 
wszystkimi niezb dnymi czynnikami w tym 
min:· 
· Karczowanie i wycinka drzew i karpin wraz z 
transportem 
· Transport  i dostarczenie niezb dnych 
materia ów

ODCINEK 26
 od km 0+950,00 do km 0+970,00 brzeg prawy

R2 - Budowa murów kamiennych  h do 2,5 m z gurtami wg PT
13 STWIORB

 od D-01.02.02 
do 14.01.01

mb 20,00 



Wyszczególnienie Cena Warto
elementów rozliczeniowych Nazwa Ilo jedn. z  

1 2 3 4 5 6 7

KOSZTORYS OFERTOWY
Odbudowa muru oporowego w ci gu cieku R20 w miejscowo ci Grzmi ca – powód  2009 r - ETAP II

(KATEGORIA I i KATEGORIA II )

Lp. Numer SST Jednostka

14
RAZEM

15

Wykonanie cian oporowych wg PT o 
grubo ci do 100 cm na zaprawie cementowej 
kamie amany granit wraz ze spoinowaniem 
oraz z wszystkimi niezb dnymi czynnikami w 
tym min:
· Wykonanie wykopów pod fundament poni ej 

boko ci przemarzania
· Zabezpieczenie wykopów i skarp w czasie prac
· Odwodnienie wykopów
· Wykonanie fundamentu betonowego o grubo ci 
min. 0,80 cm szer. 2,3 m
· Budow  murów kamiennych granitowych na 
zaprawie cementowej podstawa szer.0,9 m góra 
0,6 m h
· Wykonanie drena y pod nego za murem fi 200 
w warstwie filtruj cej
· Wykonanie rurek drenarskich poprzecznych co 
60 cm fi 100 mm
· Zasypanie strefy za murami pospó ka Id 0,97
· Porz dkowanie terenu  humusowanie
· Gurty betonowe co 15 m wraz z wykopem wzd  
muru
· Transport  i dostarczenie niezb dnych 
R7 - Karczowanie i wycinka drzew i karpin  
wg PT - 8 szt

Usuni cie kdrzew i karpin wraz  ze 
wszystkimi niezb dnymi czynnikami w tym 
min:· 
· Karczowanie i wycinka drzew i karpin wraz z 
transportem 
· Transport  i dostarczenie niezb dnych 
materia ów

ODCINEK 27
 od km 0+996,00 do km 1+016,00 brzeg prawy
R2 - Budowa murów kamiennych  h do 2,5 m z gurtami wg PT

16 STWIORB
 od D-01.02.02 

do 14.01.01

mb 20,00 



Wyszczególnienie Cena Warto
elementów rozliczeniowych Nazwa Ilo jedn. z  

1 2 3 4 5 6 7

KOSZTORYS OFERTOWY
Odbudowa muru oporowego w ci gu cieku R20 w miejscowo ci Grzmi ca – powód  2009 r - ETAP II

(KATEGORIA I i KATEGORIA II )

Lp. Numer SST Jednostka

17
RAZEM

18
Wykonanie cian oporowych wg PT o 
grubo ci do 100 cm na zaprawie cementowej 
kamie amany granit wraz ze spoinowaniem 
oraz z wszystkimi niezb dnymi czynnikami w 
tym min:
· Wykonanie wykopów pod fundament poni ej 

boko ci przemarzania
· Zabezpieczenie wykopów i skarp w czasie prac
· Odwodnienie wykopów
· Wykonanie fundamentu betonowego o grubo ci 
min. 0,80 cm szer. 2,3 m
· Budow  murów kamiennych granitowych na 
zaprawie cementowej podstawa szer.0,9 m góra 
0,6 m h
· Wykonanie drena y pod nego za murem fi 200 
w warstwie filtruj cej
· Wykonanie rurek drenarskich poprzecznych co 
60 cm fi 100 mm
· Zasypanie strefy za murami pospó ka Id 0,97
· Porz dkowanie terenu  humusowanie
· Gurty betonowe co 15 m wraz z wykopem wzd  
muru
· Transport  i dostarczenie niezb dnych 
R7 - Karczowanie i wycinka drzew i karpin  
wg PT - 9 szt

Usuni cie kdrzew i karpin wraz  ze 
wszystkimi niezb dnymi czynnikami w tym 
min:· 
· Karczowanie i wycinka drzew i karpin wraz z 
transportem 
· Transport  i dostarczenie niezb dnych 
materia ów

ODCINEK 28
 MO 17 podwy szenie muru
R2 - Budowa murów kamiennych  h do 2,5 m z gurtami wg PT

19 STWIORB
 od D-01.02.02 

do 14.01.01

mb 26,00 



Wyszczególnienie Cena Warto
elementów rozliczeniowych Nazwa Ilo jedn. z  

1 2 3 4 5 6 7

KOSZTORYS OFERTOWY
Odbudowa muru oporowego w ci gu cieku R20 w miejscowo ci Grzmi ca – powód  2009 r - ETAP II

(KATEGORIA I i KATEGORIA II )

Lp. Numer SST Jednostka

20
RAZEM

21
Wykonanie cian oporowych wg PT o 
grubo ci do 100 cm na zaprawie cementowej 
kamie amany granit wraz ze spoinowaniem 
oraz z wszystkimi niezb dnymi czynnikami w 
tym min:
· Rozbiórka istniej cych murów ( je li 
konieczne)
· Wykonanie wykopów pod fundament 
poni ej g boko ci przemarzania
· Zabezpieczenie wykopów i skarp w czasie 
prac
· Odwodnienie wykopów
· Wykonanie fundamentu betonowego o 
grubo ci min. 0,80 m szer. 1,9 m
· Budow  murów kamiennych granitowych na 
zaprawie  podstawa szer.0,9 m góra 0,6 m h
· Wykonanie drena y pod nego za murem 
fi 200 w warstwie filtruj cej
· Wykonanie rurek drenarskich poprzecznych 
co 60 cm fi 100 mm
· Zasypanie strefy za murami pospó ka Id 
0,97
· Porz dkowanie terenu  humusowanie
Gurty betonowe co 15 m wraz z wykopem 

.0,6 m szer.0,3 m

R7 - Karczowanie i wycinka drzew i karpin  
wg PT - 6 szt
Usuni cie kdrzew i karpin wraz  ze 
wszystkimi niezb dnymi czynnikami w tym 
min:· 
· Karczowanie i wycinka drzew i karpin wraz z 
transportem 
· Transport  i dostarczenie niezb dnych 
materia ów

ODCINEK 29
 od km 1+200,0 do km 1+215,00 brzeg lewy
R1 - Budowa murów kamiennych  h do 1,5 m z gurtami wg PT

22 STWIORB
 od D-01.02.02 

do 14.01.01

mb 15,00 



Wyszczególnienie Cena Warto
elementów rozliczeniowych Nazwa Ilo jedn. z  

1 2 3 4 5 6 7

KOSZTORYS OFERTOWY
Odbudowa muru oporowego w ci gu cieku R20 w miejscowo ci Grzmi ca – powód  2009 r - ETAP II

(KATEGORIA I i KATEGORIA II )

Lp. Numer SST Jednostka

23

RAZEM

24

25 STWIORB
 od D-01.02.02 

do 14.01.01

Wykonanie cian oporowych wg PT o 
grubo ci do 100 cm na zaprawie cementowej 
kamie amany granit wraz ze spoinowaniem 
oraz z wszystkimi niezb dnymi czynnikami w 
tym min:
· Wykonanie wykopów pod fundament poni ej 

boko ci przemarzania
· Zabezpieczenie wykopów i skarp w czasie prac
· Odwodnienie wykopów
· Wykonanie fundamentu betonowego o grubo ci 
min. 0,80 cm szer. 2,3 m
· Budow  murów kamiennych granitowych na 
zaprawie cementowej podstawa szer.0,9 m góra 
0,6 m h
· Wykonanie drena y pod nego za murem fi 200 
w warstwie filtruj cej
· Wykonanie rurek drenarskich poprzecznych co 
60 cm fi 100 mm
· Zasypanie strefy za murami pospó ka Id 0,97
· Porz dkowanie terenu  humusowanie
· Gurty betonowe co 15 m wraz z wykopem wzd  
muru
· Transport  i dostarczenie niezb dnych 
materia ów

mb 50,00 

26
27 STWIORB

 od D-01.02.02 
do 14.01.01

Naprawa istniej cych murów kamiennych do 
h=2,5 wraz  ze wszystkimi niezb dnymi 
czynnikami w tym min:· 
 Uzupe nienie ubytków kamieniem granitowym na 
zaprawie
· Spoinowanie murów kamiennych
· Wykonanie odsadzki betonowej h1m szer 0,50 m
· Transport  i dostarczenie niezb dnych 
materia ów

mb 10,00 

28
RAZEM

29
30 STWIORB

 od D-01.02.02 
do 14.01.01

Remont istniej cych obiektów mostowych 
wraz  ze wszystkimi niezb dnymi czynnikami 
w tym min:· 
 · Uzupe nienie ubytków kamieniem granitowym na 
zaprawie
· Spoinowanie murów kamiennych
· Wykonanie odsadzki betonowej h1m szer 0,50 m
· Transport  i dostarczenie niezb dnych 
materia ów
· Naprawa p yty pomostu
· Wykonanie murów naprowadzaj cych skrzyde ek 
czterostronnych o d ugo ci do 3 m wg R2

szt 1,00 

31
RAZEM

32

ODCINEK 32
 od km 1+275,00 do km 1+285,00 brzeg prawy

R2 - Budowa murów kamiennych  h do 2,5 m z gurtami wg PT

ODCINEK 30
MO 31 od km 1+245,0 do km 1+270,00 brzeg lewy
MO 32 od km 1+245,0 do km 1+270,00 brzeg prawy
MO 32 od km 1+270,0 do km 1+280,00 brzeg prawy
R2 - Budowa murów kamiennych  h do 2,5 m z gurtami wg PT

R6 - Naprawa murów spoinowanie, odsadzki, ubytki wg PT

ODCINEK 31
km 1+271,60 most 18
R8 - Remont mostu wg PT



Wyszczególnienie Cena Warto
elementów rozliczeniowych Nazwa Ilo jedn. z  

1 2 3 4 5 6 7

KOSZTORYS OFERTOWY
Odbudowa muru oporowego w ci gu cieku R20 w miejscowo ci Grzmi ca – powód  2009 r - ETAP II

(KATEGORIA I i KATEGORIA II )

Lp. Numer SST Jednostka

33 STWIORB
 od D-01.02.02 

do 14.01.01

Wykonanie cian oporowych wg PT o 
grubo ci do 100 cm na zaprawie cementowej 
kamie amany granit wraz ze spoinowaniem 
oraz z wszystkimi niezb dnymi czynnikami w 
tym min:
· Wykonanie wykopów pod fundament poni ej 

boko ci przemarzania
· Zabezpieczenie wykopów i skarp w czasie prac
· Odwodnienie wykopów
· Wykonanie fundamentu betonowego o grubo ci 
min. 0,80 cm szer. 2,3 m
· Budow  murów kamiennych granitowych na 
zaprawie cementowej podstawa szer.0,9 m góra 
0,6 m h
· Wykonanie drena y pod nego za murem fi 200 
w warstwie filtruj cej
· Wykonanie rurek drenarskich poprzecznych co 
60 cm fi 100 mm
· Zasypanie strefy za murami pospó ka Id 0,97
· Porz dkowanie terenu  humusowanie
· Gurty betonowe co 15 m wraz z wykopem wzd  
muru
· Transport  i dostarczenie niezb dnych 

mb 10,00 

34
35 STWIORB

 od D-01.02.02 
do 14.01.01

Naprawa istniej cych murów kamiennych do 
h=2,5 wraz  ze wszystkimi niezb dnymi 
czynnikami w tym min:· 
 Uzupe nienie ubytków kamieniem granitowym na 
zaprawie
· Spoinowanie murów kamiennych
· Wykonanie odsadzki betonowej h1m szer 0,50 m
· Transport  i dostarczenie niezb dnych 
materia ów

mb 10,00 

36
RAZEM

37

R6 - Naprawa murów spoinowanie, odsadzki, ubytki wg PT

ODCINEK 33
 od km 1+370,00 do km 1+420,00 brzeg prawy

R1 - Budowa murów kamiennych  h do 1,5 m z gurtami wg PT



Wyszczególnienie Cena Warto
elementów rozliczeniowych Nazwa Ilo jedn. z  
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KOSZTORYS OFERTOWY
Odbudowa muru oporowego w ci gu cieku R20 w miejscowo ci Grzmi ca – powód  2009 r - ETAP II

(KATEGORIA I i KATEGORIA II )

Lp. Numer SST Jednostka

38 STWIORB
 od D-01.02.02 

do 14.01.01

Wykonanie cian oporowych wg PT o 
grubo ci do 100 cm na zaprawie cementowej 
kamie amany granit wraz ze spoinowaniem 
oraz z wszystkimi niezb dnymi czynnikami w 
tym min:
· Rozbiórka istniej cych murów ( je li 
konieczne)
· Wykonanie wykopów pod fundament 
poni ej g boko ci przemarzania
· Zabezpieczenie wykopów i skarp w czasie 
prac
· Odwodnienie wykopów
· Wykonanie fundamentu betonowego o 
grubo ci min. 0,80 m szer. 1,9 m
· Budow  murów kamiennych granitowych na 
zaprawie  podstawa szer.0,9 m góra 0,6 m h
· Wykonanie drena y pod nego za murem 
fi 200 w warstwie filtruj cej
· Wykonanie rurek drenarskich poprzecznych 
co 60 cm fi 100 mm
· Zasypanie strefy za murami pospó ka Id 
0,97
· Porz dkowanie terenu  humusowanie
Gurty betonowe co 15 m wraz z wykopem 

.0,6 m szer.0,3 m

mb 50,00 

39
40 STWIORB

 od D-01.02.02 
do 14.01.01

Naprawa istniej cych murów kamiennych do 
h=2,5 wraz  ze wszystkimi niezb dnymi 
czynnikami w tym min:· 
 Uzupe nienie ubytków kamieniem granitowym na 
zaprawie
· Spoinowanie murów kamiennych
· Wykonanie odsadzki betonowej h1m szer 0,50 m
· Transport  i dostarczenie niezb dnych 
materia ów

mb 10,00 

41
RAZEM

42

R6 - Naprawa murów spoinowanie, odsadzki, ubytki wg PT

ODCINEK 34
 od km 1+450,00 do km 1+482,00 brzeg prawy
 od km 1+450,00 do km 1+482,00 brzeg lewy
R1 - Budowa murów kamiennych  h do 1,5 m z gurtami wg PT



Wyszczególnienie Cena Warto
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43 STWIORB
 od D-01.02.02 

do 14.01.01

Wykonanie cian oporowych wg PT o 
grubo ci do 100 cm na zaprawie cementowej 
kamie amany granit wraz ze spoinowaniem 
oraz z wszystkimi niezb dnymi czynnikami w 
tym min:
· Rozbiórka istniej cych murów ( je li 
konieczne)
· Wykonanie wykopów pod fundament 
poni ej g boko ci przemarzania
· Zabezpieczenie wykopów i skarp w czasie 
prac
· Odwodnienie wykopów
· Wykonanie fundamentu betonowego o 
grubo ci min. 0,80 m szer. 1,9 m
· Budow  murów kamiennych granitowych na 
zaprawie  podstawa szer.0,9 m góra 0,6 m h
· Wykonanie drena y pod nego za murem 
fi 200 w warstwie filtruj cej
· Wykonanie rurek drenarskich poprzecznych 
co 60 cm fi 100 mm
· Zasypanie strefy za murami pospó ka Id 
0,97
· Porz dkowanie terenu  humusowanie
Gurty betonowe co 15 m wraz z wykopem 

.0,6 m szer.0,3 m

mb 64,00 

44
45 STWIORB

 od D-01.02.02 
do 14.01.01

Naprawa istniej cych murów kamiennych do 
h=2,5 wraz  ze wszystkimi niezb dnymi 
czynnikami w tym min:· 
 Uzupe nienie ubytków kamieniem granitowym na 
zaprawie
· Spoinowanie murów kamiennych
· Wykonanie odsadzki betonowej h1m szer 0,50 m
· Transport  i dostarczenie niezb dnych 
materia ów

mb 30,00 

46
RAZEM

47

R6 - Naprawa murów spoinowanie, odsadzki, ubytki wg PT

ODCINEK 35
 od km 1+450,00 do km 1+482,00 brzeg prawy
 od km 1+450,00 do km 1+482,00 brzeg lewy
R2 - Budowa murów kamiennych  h do 2,5 m z gurtami wg PT
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48 STWIORB
 od D-01.02.02 

do 14.01.01

Wykonanie cian oporowych wg PT o 
grubo ci do 100 cm na zaprawie cementowej 
kamie amany granit wraz ze spoinowaniem 
oraz z wszystkimi niezb dnymi czynnikami w 
tym min:
· Wykonanie wykopów pod fundament poni ej 

boko ci przemarzania
· Zabezpieczenie wykopów i skarp w czasie prac
· Odwodnienie wykopów
· Wykonanie fundamentu betonowego o grubo ci 
min. 0,80 cm szer. 2,3 m
· Budow  murów kamiennych granitowych na 
zaprawie cementowej podstawa szer.0,9 m góra 
0,6 m h
· Wykonanie drena y pod nego za murem fi 200 
w warstwie filtruj cej
· Wykonanie rurek drenarskich poprzecznych co 
60 cm fi 100 mm
· Zasypanie strefy za murami pospó ka Id 0,97
· Porz dkowanie terenu  humusowanie
· Gurty betonowe co 15 m wraz z wykopem wzd  
muru
· Transport  i dostarczenie niezb dnych 

mb 64,00 

49
50 STWIORB

 od D-01.02.02 
do 14.01.01

Naprawa istniej cych murów kamiennych do 
h=2,5 wraz  ze wszystkimi niezb dnymi 
czynnikami w tym min:· 
 Uzupe nienie ubytków kamieniem granitowym na 
zaprawie
· Spoinowanie murów kamiennych
· Wykonanie odsadzki betonowej h1m szer 0,50 m
· Transport  i dostarczenie niezb dnych 
materia ów

mb 10,00 

51
RAZEM

52

Roboty ziemne wykopy mechaniczne na 
odk ad w gruntach nieskalistych kat. III  ze 
wszystkimi niezb dnymi czynnikami w tym  
transport utylizcja na sk adowisko wykonawcy 

R7 - Karczowanie i wycinka drzew i karpin  
wg PT - 6 szt
Usuni cie kdrzew i karpin wraz  ze 
wszystkimi niezb dnymi czynnikami w tym 
min:· 
· Karczowanie i wycinka drzew i karpin wraz z 
transportem 
· Transport  i dostarczenie niezb dnych 
materia ów

54
RAZEM

55

ODCINEK 3
 od km 0+355,0 do km 0+365,0 brzeg prawy

R4- Umocnienie skarp  brukowanie wg PT na d ugo ci 10 mb

m3 270,00 

KATEGORIA II
ODCINEK 1
 od km 0+080 do km 0+110 brzeg prawy

R3 - Roboty ziemne korekta porz dkowanie skarp wg PT
na d ugo ci 30 mb

53

STWIORB
 od D-01.02.02 

do 14.01.01

R6 - Naprawa murów spoinowanie, odsadzki, ubytki wg PT



Wyszczególnienie Cena Warto
elementów rozliczeniowych Nazwa Ilo jedn. z  

1 2 3 4 5 6 7
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56 STWIORB
 od D-01.02.02 

do 14.01.01

· Zdj cie humusu na odk ad
· Roboty ziemne wykopy pod umocnienie 
· Wykonanie brukowanie skarp  granit 20 cm 
na betonie B-20 z wykonaniem obrze y 
prefabrykowanych
· Transport  i dostarczenie niezb dnych 
materia ów

m2 50,00 

57

58 STWIORB
 od D-01.02.02 

do 14.01.01

Remont istniej cych obiektów mostowych 
wraz  ze wszystkimi niezb dnymi czynnikami 
w tym min:· 
 · Uzupe nienie ubytków kamieniem granitowym na 
zaprawie
· Spoinowanie murów kamiennych
· Wykonanie odsadzki betonowej h1m szer 0,50 m
· Transport  i dostarczenie niezb dnych 
materia ów
· Naprawa p yty pomostu
· Wykonanie murów naprowadzaj cych skrzyde ek 
czterostronnych o d ugo ci do 3 m wg R2

szt 1,00 

R8 - Remont mostu wg PT Most M03  w km 0+486,19



Wyszczególnienie Cena Warto
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59
RAZEM

60

Wykonanie cian oporowych wg PT o 
grubo ci do 100 cm na zaprawie cementowej 
kamie amany granit wraz ze spoinowaniem 
oraz z wszystkimi niezb dnymi czynnikami w 
tym min:
· Wykonanie wykopów pod fundament poni ej 

boko ci przemarzania
· Zabezpieczenie wykopów i skarp w czasie prac
· Odwodnienie wykopów
· Wykonanie fundamentu betonowego o grubo ci 
min. 0,80 cm szer. 2,3 m
· Budow  murów kamiennych granitowych na 
zaprawie cementowej podstawa szer.0,9 m góra 
0,6 m h
· Wykonanie drena y pod nego za murem fi 200 
w warstwie filtruj cej
· Wykonanie rurek drenarskich poprzecznych co 
60 cm fi 100 mm
· Zasypanie strefy za murami pospó ka Id 0,97
· Porz dkowanie terenu  humusowanie
· Gurty betonowe co 15 m wraz z wykopem wzd  
muru
· Transport  i dostarczenie niezb dnych 
R7 - Karczowanie i wycinka drzew i karpin  
wg PT - 9 szt
Usuni cie kdrzew i karpin wraz  ze 
wszystkimi niezb dnymi czynnikami w tym 
min:· 
· Karczowanie i wycinka drzew i karpin wraz z 
transportem 
· Transport  i dostarczenie niezb dnych 
materia ów

62

63 STWIORB
 od D-01.02.02 

do 14.01.01

Roboty ziemne wykopy mechaniczne na 
odk ad w gruntach nieskalistych kat. III  ze 
wszystkimi niezb dnymi czynnikami w tym  
transport utylizcja na sk adowisko wykonawcy

m3 1 470,00 

64
RAZEM

65
66 STWIORB

 od D-01.02.02 
do 14.01.01

Remont istniej cych obiektów mostowych 
wraz  ze wszystkimi niezb dnymi czynnikami 
w tym min:· 
 · Uzupe nienie ubytków kamieniem granitowym na 
zaprawie
· Spoinowanie murów kamiennych
· Wykonanie odsadzki betonowej h1m szer 0,50 m
· Transport  i dostarczenie niezb dnych 
materia ów
· Naprawa p yty pomostu
· Wykonanie murów naprowadzaj cych skrzyde ek 
czterostronnych o d ugo ci do 3 m wg R2

szt 1,00 

ODCINEK 7
km 0+578,92 MOST 04

R8 - Remont mostu wg PT

ODCINEK 4
od km 0+360,0 do km 0+460,0 brzeg prawy i lewy

R2 - Budowa murów kamiennych  h do 2,5 m z gurtami wg PT

R3 - Roboty ziemne korekta porz dkowanie skarp wg PT 
na odcinku 200 mb

61 STWIORB
 od D-01.02.02 

do 14.01.01

mb 200,00 
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67
RAZEM

68

69 STWIORB
 od D-01.02.02 

do 14.01.01

Roboty ziemne wykopy mechaniczne na 
odk ad w gruntach nieskalistych kat. III  ze 
wszystkimi niezb dnymi czynnikami w tym  
transport utylizcja na sk adowisko wykonawcy

m3 102,00 

70

71 STWIORB
 od D-01.02.02 

do 14.01.01

· Zdj cie humusu na odk ad
· Roboty ziemne wykopy pod umocnienie 
· Wykonanie brukowanie skarp  granit 20 cm 
na betonie B-20 z wykonaniem obrze y 
prefabrykowanych
· Transport  i dostarczenie niezb dnych 
materia ów

m2 85,00 

72
RAZEM

73

74 STWIORB
 od D-01.02.02 

do 14.01.01

Roboty ziemne wykopy mechaniczne na 
odk ad w gruntach nieskalistych kat. III  ze 
wszystkimi niezb dnymi czynnikami w tym  
transport utylizcja na sk adowisko wykonawcy

m3 180,00 

75

76 STWIORB
 od D-01.02.02 

do 14.01.01

· Zdj cie humusu na odk ad
· Roboty ziemne wykopy pod umocnienie 
· Wykonanie brukowanie skarp  granit 20 cm 
na betonie B-20 z wykonaniem obrze y 
prefabrykowanych
· Transport  i dostarczenie niezb dnych 
materia ów

m2 150,00 

77
RAZEM

78
79 STWIORB

 od D-01.02.02 
do 14.01.01

Naprawa istniej cych murów kamiennych do 
h=2,5 wraz  ze wszystkimi niezb dnymi 
czynnikami w tym min:· 
 Uzupe nienie ubytków kamieniem granitowym na 
zaprawie
· Spoinowanie murów kamiennych
· Wykonanie odsadzki betonowej h1m szer 0,50 m
· Transport  i dostarczenie niezb dnych 
materia ów

mb 50,00 

80
RAZEM

81

R4- Umocnienie skarp  brukowanie wg PT 
na d ugo ci 17 mb

ODCINEK 9
od km 0+625,0 do km 0+640,0 brzeg lewy
od km 0+625,0 do km 0+640,0 brzeg prawy
R3 - Roboty ziemne korekta porz dkowanie skarp wg PT 
na d ugo ci 30 mb

R4- Umocnienie skarp  brukowanie wg PT 
na d ugo ci 30 mb

ODCINEK 12
MO 09  NAPRAWA MURU
MO 10  NAPRAWA MURU
R6 - Naprawa murów spoinowanie, odsadzki, ubytki wg PT

ODCINEK 20
od km 0+800,00 do km 0+850,00 brzeg lewy

R2 - Budowa murów kamiennych  h do 2,5 m z gurtami wg PT

ODCINEK 8
od km 0+575,0 do km 0+592,0 brzeg lewy

R3 - Roboty ziemne korekta porz dkowanie skarp wg PT 
na d ugo ci 17 mb
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82 STWIORB
 od D-01.02.02 

do 14.01.01

Wykonanie cian oporowych wg PT o 
grubo ci do 100 cm na zaprawie cementowej 
kamie amany granit wraz ze spoinowaniem 
oraz z wszystkimi niezb dnymi czynnikami w 
tym min:
· Wykonanie wykopów pod fundament poni ej 

boko ci przemarzania
· Zabezpieczenie wykopów i skarp w czasie prac
· Odwodnienie wykopów
· Wykonanie fundamentu betonowego o grubo ci 
min. 0,80 cm szer. 2,3 m
· Budow  murów kamiennych granitowych na 
zaprawie cementowej podstawa szer.0,9 m góra 
0,6 m h
· Wykonanie drena y pod nego za murem fi 200 
w warstwie filtruj cej
· Wykonanie rurek drenarskich poprzecznych co 
60 cm fi 100 mm
· Zasypanie strefy za murami pospó ka Id 0,97
· Porz dkowanie terenu  humusowanie
· Gurty betonowe co 15 m wraz z wykopem wzd  
muru
· Transport  i dostarczenie niezb dnych 
materia ów

mb 50,00 

83
RAZEM

84
85 STWIORB

 od D-01.02.02 
do 14.01.01

Wykonanie cian oporowych wg PT o 
grubo ci do 100 cm na zaprawie cementowej 
kamie amany granit wraz ze spoinowaniem 
oraz z wszystkimi niezb dnymi czynnikami w 
tym min:
· Wykonanie wykopów pod fundament poni ej 

boko ci przemarzania
· Zabezpieczenie wykopów i skarp w czasie prac
· Odwodnienie wykopów
· Wykonanie fundamentu betonowego o grubo ci 
min. 0,80 cm szer. 2,3 m
· Budow  murów kamiennych granitowych na 
zaprawie cementowej podstawa szer.0,9 m góra 
0,6 m h
· Wykonanie drena y pod nego za murem fi 200 
w warstwie filtruj cej
· Wykonanie rurek drenarskich poprzecznych co 
60 cm fi 100 mm
· Zasypanie strefy za murami pospó ka Id 0,97
· Porz dkowanie terenu  humusowanie
· Gurty betonowe co 15 m wraz z wykopem wzd  
muru
· Transport  i dostarczenie niezb dnych 

mb 15,00 4 432,30 

ODCINEK 21
od km 0+850,00 do km 0+865,00 brzeg lewy

R2 - Budowa murów kamiennych  h do 2,5 m z gurtami wg PT
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86
RAZEM

87
88 STWIORB

 od D-01.02.02 
do 14.01.01

Wykonanie cian oporowych wg PT o 
grubo ci do 100 cm na zaprawie cementowej 
kamie amany granit wraz ze spoinowaniem 
oraz z wszystkimi niezb dnymi czynnikami w 
tym min:
· Wykonanie wykopów pod fundament poni ej 

boko ci przemarzania
· Zabezpieczenie wykopów i skarp w czasie prac
· Odwodnienie wykopów
· Wykonanie fundamentu betonowego o grubo ci 
min. 0,80 cm szer. 2,3 m
· Budow  murów kamiennych granitowych na 
zaprawie cementowej podstawa szer.0,9 m góra 
0,6 m h
· Wykonanie drena y pod nego za murem fi 200 
w warstwie filtruj cej
· Wykonanie rurek drenarskich poprzecznych co 
60 cm fi 100 mm
· Zasypanie strefy za murami pospó ka Id 0,97
· Porz dkowanie terenu  humusowanie
· Gurty betonowe co 15 m wraz z wykopem wzd  
muru
· Transport  i dostarczenie niezb dnych 
materia ów

mb 15,00 

89 ODCINEK 23
od km 0+899,00 do km 0+918,00 MO 14 RAZEM

90 R6 - Naprawa murów spoinowanie, 
odsadzki, ubytki wg PT

91 STWIORB
 od D-01.02.02 

do 14.01.01

Naprawa istniej cych murów kamiennych do 
h=2,5 wraz  ze wszystkimi niezb dnymi 
czynnikami w tym min:· 
 Uzupe nienie ubytków kamieniem granitowym na 
zaprawie
· Spoinowanie murów kamiennych
· Wykonanie odsadzki betonowej h1m szer 0,50 m
· Transport  i dostarczenie niezb dnych 
materia ów

mb 19,00 

ODCINEK 22
od km 0+885,00 do km 0+900,00 brzeg lewy

R2 - Budowa murów kamiennych  h do 2,5 m z gurtami wg PT



Wyszczególnienie
elementów rozliczeniowych Nazwa Ilo

1 2 3 4 5 6

1 D-M.00.00.00 Koszt dostosowania si  do wymaga  
Warunków Kontraktu i Wymaga  Ogólnych 
zawartych w Specyfikacji Technicznej DM 
00.00.00

rycza t 1 1,00   

2
3 D-M.00.00.02 Urz dzenie, utrzymanie i likwidacja zaplecza 

Wykonawcy rycza t 1 1,00   

4
5

6
7 STWIORB

 od D-01.02.02 
do 14.01.01

Remont istniej cych obiektów mostowych 
wraz  ze wszystkimi niezb dnymi czynnikami 
w tym min:· 
 · Uzupe nienie ubytków kamieniem granitowym 
na zaprawie
· Spoinowanie murów kamiennych
· Wykonanie odsadzki betonowej h1m szer 0,50 
m
· Transport  i dostarczenie niezb dnych 
materia ów
· Naprawa p yty pomostu
· Wykonanie murów naprowadzaj cych 

szt 1,00 1,00 

8

9

KATEGORIA I
B. CZ  MOSTOWA

R8 - Remont mostu wg PT

ODCINEK 25
od km 0+925,00 do km 0+945,00 brzeg prawy

R2 - Budowa murów kamiennych  h do 2,5 m z gurtami wg PT

ODCINEK 24
km 0+920,18 most 11

KOSZTORYS PRZEDMIAR
Odbudowa muru oporowego w ci gu cieku R20 w miejscowo ci Grzmi ca – powód  

2009 r - ETAP II
(KATEGORIA I i KATEGORIA II )

Lp. Numer SST Jednostka RAZEM

A.CZ  OGÓLNA
Wymagania ogólne

Zaplecze Wykonawcy



Wyszczególnienie
elementów rozliczeniowych Nazwa Ilo

1 2 3 4 5 6

KOSZTORYS PRZEDMIAR
Odbudowa muru oporowego w ci gu cieku R20 w miejscowo ci Grzmi ca – powód  

2009 r - ETAP II
(KATEGORIA I i KATEGORIA II )

Lp. Numer SST Jednostka RAZEM

Wykonanie cian oporowych wg PT o 
grubo ci do 100 cm na zaprawie cementowej 
kamie amany granit wraz ze spoinowaniem 
oraz z wszystkimi niezb dnymi czynnikami w 
tym min:
· Wykonanie wykopów pod fundament poni ej 

boko ci przemarzania
· Zabezpieczenie wykopów i skarp w czasie prac
· Odwodnienie wykopów
· Wykonanie fundamentu betonowego o grubo ci 
min. 0,80 cm szer. 2,3 m
· Budow  murów kamiennych granitowych na 
zaprawie cementowej podstawa szer.0,9 m góra 
0,6 m h
· Wykonanie drena y pod nego za murem fi 200 
w warstwie filtruj cej
· Wykonanie rurek drenarskich poprzecznych co 
60 cm fi 100 mm
· Zasypanie strefy za murami pospó ka Id 0,97
· Porz dkowanie terenu  humusowanie
· Gurty betonowe co 15 m wraz z wykopem 
wzd  muru
· Transport  i dostarczenie niezb dnych 
materia ów
Usuni cie kdrzew i karpin wraz  ze wszystkimi 
niezb dnymi czynnikami w tym min:· 
· Karczowanie i wycinka drzew i karpin wraz z R7 - Karczowanie i wycinka drzew i karpin  
wg PT  - 9 szt
Usuni cie kdrzew i karpin wraz  ze wszystkimi 
niezb dnymi czynnikami w tym min:· 
· Karczowanie i wycinka drzew i karpin wraz z 
transportem 
· Transport  i dostarczenie niezb dnych 
materia ów

10 STWIORB
 od D-01.02.02 

do 14.01.01

mb 20,00 20,00 



Wyszczególnienie
elementów rozliczeniowych Nazwa Ilo

1 2 3 4 5 6

KOSZTORYS PRZEDMIAR
Odbudowa muru oporowego w ci gu cieku R20 w miejscowo ci Grzmi ca – powód  

2009 r - ETAP II
(KATEGORIA I i KATEGORIA II )

Lp. Numer SST Jednostka RAZEM

11

12
Wykonanie cian oporowych wg PT o 
grubo ci do 100 cm na zaprawie cementowej 
kamie amany granit wraz ze spoinowaniem 
oraz z wszystkimi niezb dnymi czynnikami w 
tym min:
· Wykonanie wykopów pod fundament poni ej 

boko ci przemarzania
· Zabezpieczenie wykopów i skarp w czasie prac
· Odwodnienie wykopów
· Wykonanie fundamentu betonowego o grubo ci 
min. 0,80 cm szer. 2,3 m
· Budow  murów kamiennych granitowych na 
zaprawie cementowej podstawa szer.0,9 m góra 
0,6 m h
· Wykonanie drena y pod nego za murem fi 200 
w warstwie filtruj cej
· Wykonanie rurek drenarskich poprzecznych co 
60 cm fi 100 mm
· Zasypanie strefy za murami pospó ka Id 0,97
· Porz dkowanie terenu  humusowanie
· Gurty betonowe co 15 m wraz z wykopem 
wzd  muru
· Transport  i dostarczenie niezb dnych 
materia ówR7 - Karczowanie i wycinka drzew i karpin  
wg PT - 12 szt
Usuni cie kdrzew i karpin wraz  ze wszystkimi 
niezb dnymi czynnikami w tym min:· 
· Karczowanie i wycinka drzew i karpin wraz z 
transportem 
· Transport  i dostarczenie niezb dnych 
materia ów

ODCINEK 26
 od km 0+950,00 do km 0+970,00 brzeg prawy

R2 - Budowa murów kamiennych  h do 2,5 m z gurtami wg PT
13 STWIORB

 od D-01.02.02 
do 14.01.01

mb 20,00 20,00 



Wyszczególnienie
elementów rozliczeniowych Nazwa Ilo

1 2 3 4 5 6

KOSZTORYS PRZEDMIAR
Odbudowa muru oporowego w ci gu cieku R20 w miejscowo ci Grzmi ca – powód  

2009 r - ETAP II
(KATEGORIA I i KATEGORIA II )

Lp. Numer SST Jednostka RAZEM

14

15

Wykonanie cian oporowych wg PT o 
grubo ci do 100 cm na zaprawie cementowej 
kamie amany granit wraz ze spoinowaniem 
oraz z wszystkimi niezb dnymi czynnikami w 
tym min:
· Wykonanie wykopów pod fundament poni ej 

boko ci przemarzania
· Zabezpieczenie wykopów i skarp w czasie prac
· Odwodnienie wykopów
· Wykonanie fundamentu betonowego o grubo ci 
min. 0,80 cm szer. 2,3 m
· Budow  murów kamiennych granitowych na 
zaprawie cementowej podstawa szer.0,9 m góra 
0,6 m h
· Wykonanie drena y pod nego za murem fi 200 
w warstwie filtruj cej
· Wykonanie rurek drenarskich poprzecznych co 
60 cm fi 100 mm
· Zasypanie strefy za murami pospó ka Id 0,97
· Porz dkowanie terenu  humusowanie
· Gurty betonowe co 15 m wraz z wykopem 
wzd  muru
· Transport  i dostarczenie niezb dnych 
R7 - Karczowanie i wycinka drzew i karpin  
wg PT - 8 szt

Usuni cie kdrzew i karpin wraz  ze wszystkimi 
niezb dnymi czynnikami w tym min:· 
· Karczowanie i wycinka drzew i karpin wraz z 
transportem 
· Transport  i dostarczenie niezb dnych 
materia ów

ODCINEK 27
 od km 0+996,00 do km 1+016,00 brzeg prawy
R2 - Budowa murów kamiennych  h do 2,5 m z gurtami wg PT

16 STWIORB
 od D-01.02.02 

do 14.01.01

mb 20,00 20,00 



Wyszczególnienie
elementów rozliczeniowych Nazwa Ilo

1 2 3 4 5 6

KOSZTORYS PRZEDMIAR
Odbudowa muru oporowego w ci gu cieku R20 w miejscowo ci Grzmi ca – powód  

2009 r - ETAP II
(KATEGORIA I i KATEGORIA II )

Lp. Numer SST Jednostka RAZEM

17

18
Wykonanie cian oporowych wg PT o 
grubo ci do 100 cm na zaprawie cementowej 
kamie amany granit wraz ze spoinowaniem 
oraz z wszystkimi niezb dnymi czynnikami w 
tym min:
· Wykonanie wykopów pod fundament poni ej 

boko ci przemarzania
· Zabezpieczenie wykopów i skarp w czasie prac
· Odwodnienie wykopów
· Wykonanie fundamentu betonowego o grubo ci 
min. 0,80 cm szer. 2,3 m
· Budow  murów kamiennych granitowych na 
zaprawie cementowej podstawa szer.0,9 m góra 
0,6 m h
· Wykonanie drena y pod nego za murem fi 200 
w warstwie filtruj cej
· Wykonanie rurek drenarskich poprzecznych co 
60 cm fi 100 mm
· Zasypanie strefy za murami pospó ka Id 0,97
· Porz dkowanie terenu  humusowanie
· Gurty betonowe co 15 m wraz z wykopem 
wzd  muru
· Transport  i dostarczenie niezb dnych 
R7 - Karczowanie i wycinka drzew i karpin  
wg PT - 9 szt

Usuni cie kdrzew i karpin wraz  ze wszystkimi 
niezb dnymi czynnikami w tym min:· 
· Karczowanie i wycinka drzew i karpin wraz z 
transportem 
· Transport  i dostarczenie niezb dnych 
materia ów

ODCINEK 28
 MO 17 podwy szenie muru
R2 - Budowa murów kamiennych  h do 2,5 m z gurtami wg PT

19 STWIORB
 od D-01.02.02 

do 14.01.01

mb 26,00 26,00 



Wyszczególnienie
elementów rozliczeniowych Nazwa Ilo

1 2 3 4 5 6

KOSZTORYS PRZEDMIAR
Odbudowa muru oporowego w ci gu cieku R20 w miejscowo ci Grzmi ca – powód  

2009 r - ETAP II
(KATEGORIA I i KATEGORIA II )

Lp. Numer SST Jednostka RAZEM

20

21
Wykonanie cian oporowych wg PT o 
grubo ci do 100 cm na zaprawie cementowej 
kamie amany granit wraz ze spoinowaniem 
oraz z wszystkimi niezb dnymi czynnikami w 
tym min:
· Rozbiórka istniej cych murów ( je li 
konieczne)
· Wykonanie wykopów pod fundament poni ej 

boko ci przemarzania
· Zabezpieczenie wykopów i skarp w czasie 
prac
· Odwodnienie wykopów
· Wykonanie fundamentu betonowego o 
grubo ci min. 0,80 m szer. 1,9 m
· Budow  murów kamiennych granitowych na 
zaprawie  podstawa szer.0,9 m góra 0,6 m h
· Wykonanie drena y pod nego za murem fi 
200 w warstwie filtruj cej
· Wykonanie rurek drenarskich poprzecznych 
co 60 cm fi 100 mm
· Zasypanie strefy za murami pospó ka Id 
0,97
· Porz dkowanie terenu  humusowanie
Gurty betonowe co 15 m wraz z wykopem 

.0,6 m szer.0,3 m

R7 - Karczowanie i wycinka drzew i karpin  
wg PT - 6 szt
Usuni cie kdrzew i karpin wraz  ze wszystkimi 
niezb dnymi czynnikami w tym min:· 
· Karczowanie i wycinka drzew i karpin wraz z 
transportem 
· Transport  i dostarczenie niezb dnych 
materia ów

ODCINEK 29
 od km 1+200,0 do km 1+215,00 brzeg lewy
R1 - Budowa murów kamiennych  h do 1,5 m z gurtami wg PT

22 STWIORB
 od D-01.02.02 

do 14.01.01

mb 15,00 15,00 



Wyszczególnienie
elementów rozliczeniowych Nazwa Ilo

1 2 3 4 5 6

KOSZTORYS PRZEDMIAR
Odbudowa muru oporowego w ci gu cieku R20 w miejscowo ci Grzmi ca – powód  

2009 r - ETAP II
(KATEGORIA I i KATEGORIA II )

Lp. Numer SST Jednostka RAZEM

23

24

25 STWIORB
 od D-01.02.02 

do 14.01.01

Wykonanie cian oporowych wg PT o 
grubo ci do 100 cm na zaprawie cementowej 
kamie amany granit wraz ze spoinowaniem 
oraz z wszystkimi niezb dnymi czynnikami w 
tym min:
· Wykonanie wykopów pod fundament poni ej 

boko ci przemarzania
· Zabezpieczenie wykopów i skarp w czasie prac
· Odwodnienie wykopów
· Wykonanie fundamentu betonowego o grubo ci 
min. 0,80 cm szer. 2,3 m
· Budow  murów kamiennych granitowych na 
zaprawie cementowej podstawa szer.0,9 m góra 
0,6 m h
· Wykonanie drena y pod nego za murem fi 200 
w warstwie filtruj cej
· Wykonanie rurek drenarskich poprzecznych co 
60 cm fi 100 mm
· Zasypanie strefy za murami pospó ka Id 0,97
· Porz dkowanie terenu  humusowanie
· Gurty betonowe co 15 m wraz z wykopem 
wzd  muru
· Transport  i dostarczenie niezb dnych 

mb 50,00 50,00 

26
27 STWIORB

 od D-01.02.02 
do 14.01.01

Naprawa istniej cych murów kamiennych do 
h=2,5 wraz  ze wszystkimi niezb dnymi 
czynnikami w tym min:· 
 Uzupe nienie ubytków kamieniem granitowym na 
zaprawie
· Spoinowanie murów kamiennych
· Wykonanie odsadzki betonowej h1m szer 0,50 
m
· Transport  i dostarczenie niezb dnych 
materia ów

mb 10,00 10,00 

28

29
30 STWIORB

 od D-01.02.02 
do 14.01.01

Remont istniej cych obiektów mostowych 
wraz  ze wszystkimi niezb dnymi czynnikami 
w tym min:· 
 · Uzupe nienie ubytków kamieniem granitowym 
na zaprawie
· Spoinowanie murów kamiennych
· Wykonanie odsadzki betonowej h1m szer 0,50 
m
· Transport  i dostarczenie niezb dnych 
materia ów
· Naprawa p yty pomostu
· Wykonanie murów naprowadzaj cych 

szt 1,00 1,00 

ODCINEK 30
MO 31 od km 1+245,0 do km 1+270,00 brzeg lewy
MO 32 od km 1+245,0 do km 1+270,00 brzeg prawy
MO 32 od km 1+270,0 do km 1+280,00 brzeg prawy
R2 - Budowa murów kamiennych  h do 2,5 m z gurtami wg PT

R6 - Naprawa murów spoinowanie, odsadzki, ubytki wg PT

ODCINEK 31
km 1+271,60 most 18
R8 - Remont mostu wg PT



Wyszczególnienie
elementów rozliczeniowych Nazwa Ilo

1 2 3 4 5 6

KOSZTORYS PRZEDMIAR
Odbudowa muru oporowego w ci gu cieku R20 w miejscowo ci Grzmi ca – powód  

2009 r - ETAP II
(KATEGORIA I i KATEGORIA II )

Lp. Numer SST Jednostka RAZEM

31

32

33 STWIORB
 od D-01.02.02 

do 14.01.01

Wykonanie cian oporowych wg PT o 
grubo ci do 100 cm na zaprawie cementowej 
kamie amany granit wraz ze spoinowaniem 
oraz z wszystkimi niezb dnymi czynnikami w 
tym min:
· Wykonanie wykopów pod fundament poni ej 

boko ci przemarzania
· Zabezpieczenie wykopów i skarp w czasie prac
· Odwodnienie wykopów
· Wykonanie fundamentu betonowego o grubo ci 
min. 0,80 cm szer. 2,3 m
· Budow  murów kamiennych granitowych na 
zaprawie cementowej podstawa szer.0,9 m góra 
0,6 m h
· Wykonanie drena y pod nego za murem fi 200 
w warstwie filtruj cej
· Wykonanie rurek drenarskich poprzecznych co 
60 cm fi 100 mm
· Zasypanie strefy za murami pospó ka Id 0,97
· Porz dkowanie terenu  humusowanie
· Gurty betonowe co 15 m wraz z wykopem 
wzd  muru
· Transport  i dostarczenie niezb dnych 

mb 10,00 10,00 

34
35 STWIORB

 od D-01.02.02 
do 14.01.01

Naprawa istniej cych murów kamiennych do 
h=2,5 wraz  ze wszystkimi niezb dnymi 
czynnikami w tym min:· 
 Uzupe nienie ubytków kamieniem granitowym na 
zaprawie
· Spoinowanie murów kamiennych
· Wykonanie odsadzki betonowej h1m szer 0,50 
m
· Transport  i dostarczenie niezb dnych 

mb 10,00 10,00 

36

37 R1 - Budowa murów kamiennych  h do 1,5 m z gurtami wg PT

ODCINEK 32
 od km 1+275,00 do km 1+285,00 brzeg prawy

R2 - Budowa murów kamiennych  h do 2,5 m z gurtami wg PT

R6 - Naprawa murów spoinowanie, odsadzki, ubytki wg PT

ODCINEK 33
 od km 1+370,00 do km 1+420,00 brzeg prawy



Wyszczególnienie
elementów rozliczeniowych Nazwa Ilo

1 2 3 4 5 6

KOSZTORYS PRZEDMIAR
Odbudowa muru oporowego w ci gu cieku R20 w miejscowo ci Grzmi ca – powód  

2009 r - ETAP II
(KATEGORIA I i KATEGORIA II )

Lp. Numer SST Jednostka RAZEM

38 STWIORB
 od D-01.02.02 

do 14.01.01

Wykonanie cian oporowych wg PT o 
grubo ci do 100 cm na zaprawie cementowej 
kamie amany granit wraz ze spoinowaniem 
oraz z wszystkimi niezb dnymi czynnikami w 
tym min:
· Rozbiórka istniej cych murów ( je li 
konieczne)
· Wykonanie wykopów pod fundament poni ej 

boko ci przemarzania
· Zabezpieczenie wykopów i skarp w czasie 
prac
· Odwodnienie wykopów
· Wykonanie fundamentu betonowego o 
grubo ci min. 0,80 m szer. 1,9 m
· Budow  murów kamiennych granitowych na 
zaprawie  podstawa szer.0,9 m góra 0,6 m h
· Wykonanie drena y pod nego za murem fi 
200 w warstwie filtruj cej
· Wykonanie rurek drenarskich poprzecznych 
co 60 cm fi 100 mm
· Zasypanie strefy za murami pospó ka Id 
0,97
· Porz dkowanie terenu  humusowanie
Gurty betonowe co 15 m wraz z wykopem 

.0,6 m szer.0,3 m

mb 50,00 50,00 

39
40 STWIORB

 od D-01.02.02 
do 14.01.01

Naprawa istniej cych murów kamiennych do 
h=2,5 wraz  ze wszystkimi niezb dnymi 
czynnikami w tym min:· 
 Uzupe nienie ubytków kamieniem granitowym na 
zaprawie
· Spoinowanie murów kamiennych
· Wykonanie odsadzki betonowej h1m szer 0,50 
m
· Transport  i dostarczenie niezb dnych 
materia ów

mb 10,00 10,00 

41

42

R6 - Naprawa murów spoinowanie, odsadzki, ubytki wg PT

ODCINEK 34
 od km 1+450,00 do km 1+482,00 brzeg prawy
 od km 1+450,00 do km 1+482,00 brzeg lewy
R1 - Budowa murów kamiennych  h do 1,5 m z gurtami wg PT



Wyszczególnienie
elementów rozliczeniowych Nazwa Ilo

1 2 3 4 5 6

KOSZTORYS PRZEDMIAR
Odbudowa muru oporowego w ci gu cieku R20 w miejscowo ci Grzmi ca – powód  

2009 r - ETAP II
(KATEGORIA I i KATEGORIA II )

Lp. Numer SST Jednostka RAZEM

43 STWIORB
 od D-01.02.02 

do 14.01.01

Wykonanie cian oporowych wg PT o 
grubo ci do 100 cm na zaprawie cementowej 
kamie amany granit wraz ze spoinowaniem 
oraz z wszystkimi niezb dnymi czynnikami w 
tym min:
· Rozbiórka istniej cych murów ( je li 
konieczne)
· Wykonanie wykopów pod fundament poni ej 

boko ci przemarzania
· Zabezpieczenie wykopów i skarp w czasie 
prac
· Odwodnienie wykopów
· Wykonanie fundamentu betonowego o 
grubo ci min. 0,80 m szer. 1,9 m
· Budow  murów kamiennych granitowych na 
zaprawie  podstawa szer.0,9 m góra 0,6 m h
· Wykonanie drena y pod nego za murem fi 
200 w warstwie filtruj cej
· Wykonanie rurek drenarskich poprzecznych 
co 60 cm fi 100 mm
· Zasypanie strefy za murami pospó ka Id 
0,97
· Porz dkowanie terenu  humusowanie
Gurty betonowe co 15 m wraz z wykopem 

.0,6 m szer.0,3 m

mb 64,00 64,00 

44
45 STWIORB

 od D-01.02.02 
do 14.01.01

Naprawa istniej cych murów kamiennych do 
h=2,5 wraz  ze wszystkimi niezb dnymi 
czynnikami w tym min:· 
 Uzupe nienie ubytków kamieniem granitowym na 
zaprawie
· Spoinowanie murów kamiennych
· Wykonanie odsadzki betonowej h1m szer 0,50 
m
· Transport  i dostarczenie niezb dnych 
materia ów

mb 30,00 30,00 

46

47 R2 - Budowa murów kamiennych  h do 2,5 m z gurtami wg PT

R6 - Naprawa murów spoinowanie, odsadzki, ubytki wg PT

ODCINEK 35
 od km 1+450,00 do km 1+482,00 brzeg prawy
 od km 1+450,00 do km 1+482,00 brzeg lewy



Wyszczególnienie
elementów rozliczeniowych Nazwa Ilo

1 2 3 4 5 6

KOSZTORYS PRZEDMIAR
Odbudowa muru oporowego w ci gu cieku R20 w miejscowo ci Grzmi ca – powód  

2009 r - ETAP II
(KATEGORIA I i KATEGORIA II )

Lp. Numer SST Jednostka RAZEM

48 STWIORB
 od D-01.02.02 

do 14.01.01

Wykonanie cian oporowych wg PT o 
grubo ci do 100 cm na zaprawie cementowej 
kamie amany granit wraz ze spoinowaniem 
oraz z wszystkimi niezb dnymi czynnikami w 
tym min:
· Wykonanie wykopów pod fundament poni ej 

boko ci przemarzania
· Zabezpieczenie wykopów i skarp w czasie prac
· Odwodnienie wykopów
· Wykonanie fundamentu betonowego o grubo ci 
min. 0,80 cm szer. 2,3 m
· Budow  murów kamiennych granitowych na 
zaprawie cementowej podstawa szer.0,9 m góra 
0,6 m h
· Wykonanie drena y pod nego za murem fi 200 
w warstwie filtruj cej
· Wykonanie rurek drenarskich poprzecznych co 
60 cm fi 100 mm
· Zasypanie strefy za murami pospó ka Id 0,97
· Porz dkowanie terenu  humusowanie
· Gurty betonowe co 15 m wraz z wykopem 
wzd  muru
· Transport  i dostarczenie niezb dnych 

mb 64,00 64,00 

49
50 STWIORB

 od D-01.02.02 
do 14.01.01

Naprawa istniej cych murów kamiennych do 
h=2,5 wraz  ze wszystkimi niezb dnymi 
czynnikami w tym min:· 
 Uzupe nienie ubytków kamieniem granitowym na 
zaprawie
· Spoinowanie murów kamiennych
· Wykonanie odsadzki betonowej h1m szer 0,50 
m
· Transport  i dostarczenie niezb dnych 

mb 10,00 10,00 

51

52

Roboty ziemne wykopy mechaniczne na 
odk ad w gruntach nieskalistych kat. III  ze 
wszystkimi niezb dnymi czynnikami w tym  
transport utylizcja na sk adowisko wykonawcy 

R7 - Karczowanie i wycinka drzew i karpin  
wg PT - 6 szt
Usuni cie kdrzew i karpin wraz  ze wszystkimi 
niezb dnymi czynnikami w tym min:· 
· Karczowanie i wycinka drzew i karpin wraz z 
transportem 
· Transport  i dostarczenie niezb dnych 
materia ów

KATEGORIA II
ODCINEK 1
 od km 0+080 do km 0+110 brzeg prawy

R3 - Roboty ziemne korekta porz dkowanie skarp wg PT
na d ugo ci 30 mb

53

STWIORB
 od D-01.02.02 

do 14.01.01

m3 270,00 270,00   

R6 - Naprawa murów spoinowanie, odsadzki, ubytki wg PT



Wyszczególnienie
elementów rozliczeniowych Nazwa Ilo

1 2 3 4 5 6

KOSZTORYS PRZEDMIAR
Odbudowa muru oporowego w ci gu cieku R20 w miejscowo ci Grzmi ca – powód  

2009 r - ETAP II
(KATEGORIA I i KATEGORIA II )

Lp. Numer SST Jednostka RAZEM

54
RAZEM

55

56 STWIORB
 od D-01.02.02 

do 14.01.01

· Zdj cie humusu na odk ad
· Roboty ziemne wykopy pod umocnienie 
· Wykonanie brukowanie skarp  granit 20 cm 
na betonie B-20 z wykonaniem obrze y 
prefabrykowanych
· Transport  i dostarczenie niezb dnych 
materia ów

m2 50,00 50,00   

57

58 STWIORB
 od D-01.02.02 

do 14.01.01

Remont istniej cych obiektów mostowych 
wraz  ze wszystkimi niezb dnymi czynnikami 
w tym min:· 
 · Uzupe nienie ubytków kamieniem granitowym 
na zaprawie
· Spoinowanie murów kamiennych
· Wykonanie odsadzki betonowej h1m szer 0,50 
m
· Transport  i dostarczenie niezb dnych 
materia ów
· Naprawa p yty pomostu
· Wykonanie murów naprowadzaj cych 
skrzyde ek czterostronnych o d ugo ci do 3 m wg 

szt 1,00 1,00 

ODCINEK 3
 od km 0+355,0 do km 0+365,0 brzeg prawy

R4- Umocnienie skarp  brukowanie wg PT na d ugo ci 10 mb

R8 - Remont mostu wg PT Most M03  w km 0+486,19



Wyszczególnienie
elementów rozliczeniowych Nazwa Ilo

1 2 3 4 5 6

KOSZTORYS PRZEDMIAR
Odbudowa muru oporowego w ci gu cieku R20 w miejscowo ci Grzmi ca – powód  

2009 r - ETAP II
(KATEGORIA I i KATEGORIA II )
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59

60

Wykonanie cian oporowych wg PT o 
grubo ci do 100 cm na zaprawie cementowej 
kamie amany granit wraz ze spoinowaniem 
oraz z wszystkimi niezb dnymi czynnikami w 
tym min:
· Wykonanie wykopów pod fundament poni ej 

boko ci przemarzania
· Zabezpieczenie wykopów i skarp w czasie prac
· Odwodnienie wykopów
· Wykonanie fundamentu betonowego o grubo ci 
min. 0,80 cm szer. 2,3 m
· Budow  murów kamiennych granitowych na 
zaprawie cementowej podstawa szer.0,9 m góra 
0,6 m h
· Wykonanie drena y pod nego za murem fi 200 
w warstwie filtruj cej
· Wykonanie rurek drenarskich poprzecznych co 
60 cm fi 100 mm
· Zasypanie strefy za murami pospó ka Id 0,97
· Porz dkowanie terenu  humusowanie
· Gurty betonowe co 15 m wraz z wykopem 
wzd  muru
· Transport  i dostarczenie niezb dnych 
R7 - Karczowanie i wycinka drzew i karpin  
wg PT - 9 szt
Usuni cie kdrzew i karpin wraz  ze wszystkimi 
niezb dnymi czynnikami w tym min:· 
· Karczowanie i wycinka drzew i karpin wraz z 
transportem 
· Transport  i dostarczenie niezb dnych 
materia ów

62

63 STWIORB
 od D-01.02.02 

do 14.01.01

Roboty ziemne wykopy mechaniczne na 
odk ad w gruntach nieskalistych kat. III  ze 
wszystkimi niezb dnymi czynnikami w tym  
transport utylizcja na sk adowisko wykonawcy

m3 1 470,00 1 470,00   

64

65

R3 - Roboty ziemne korekta porz dkowanie skarp wg PT 
na odcinku 200 mb

ODCINEK 7
km 0+578,92 MOST 04

R8 - Remont mostu wg PT

61 STWIORB
 od D-01.02.02 

do 14.01.01

mb 200,00 200,00 

ODCINEK 4
od km 0+360,0 do km 0+460,0 brzeg prawy i lewy

R2 - Budowa murów kamiennych  h do 2,5 m z gurtami wg PT
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KOSZTORYS PRZEDMIAR
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66 STWIORB
 od D-01.02.02 

do 14.01.01

Remont istniej cych obiektów mostowych 
wraz  ze wszystkimi niezb dnymi czynnikami 
w tym min:· 
 · Uzupe nienie ubytków kamieniem granitowym 
na zaprawie
· Spoinowanie murów kamiennych
· Wykonanie odsadzki betonowej h1m szer 0,50 
m
· Transport  i dostarczenie niezb dnych 
materia ów
· Naprawa p yty pomostu
· Wykonanie murów naprowadzaj cych 
skrzyde ek czterostronnych o d ugo ci do 3 m wg 

szt 1,00 1,00 

67

68

69 STWIORB
 od D-01.02.02 

do 14.01.01

Roboty ziemne wykopy mechaniczne na 
odk ad w gruntach nieskalistych kat. III  ze 
wszystkimi niezb dnymi czynnikami w tym  
transport utylizcja na sk adowisko wykonawcy

m3 102,00 102,00   

70

71 STWIORB
 od D-01.02.02 

do 14.01.01

· Zdj cie humusu na odk ad
· Roboty ziemne wykopy pod umocnienie 
· Wykonanie brukowanie skarp  granit 20 cm 
na betonie B-20 z wykonaniem obrze y 
prefabrykowanych
· Transport  i dostarczenie niezb dnych 
materia ów

m2 85,00 85,00 

72

73

74 STWIORB
 od D-01.02.02 

do 14.01.01

Roboty ziemne wykopy mechaniczne na 
odk ad w gruntach nieskalistych kat. III  ze 
wszystkimi niezb dnymi czynnikami w tym  
transport utylizcja na sk adowisko wykonawcy

m3 180,00 180,00   

75

76 STWIORB
 od D-01.02.02 

do 14.01.01

· Zdj cie humusu na odk ad
· Roboty ziemne wykopy pod umocnienie 
· Wykonanie brukowanie skarp  granit 20 cm 
na betonie B-20 z wykonaniem obrze y 
prefabrykowanych
· Transport  i dostarczenie niezb dnych 
materia ów

m2 150,00 150,00 

ODCINEK 8
od km 0+575,0 do km 0+592,0 brzeg lewy

R3 - Roboty ziemne korekta porz dkowanie skarp wg PT 
na d ugo ci 17 mb

R4- Umocnienie skarp  brukowanie wg PT 
na d ugo ci 17 mb

ODCINEK 9
od km 0+625,0 do km 0+640,0 brzeg lewy
od km 0+625,0 do km 0+640,0 brzeg prawy
R3 - Roboty ziemne korekta porz dkowanie skarp wg PT 
na d ugo ci 30 mb

R4- Umocnienie skarp  brukowanie wg PT 
na d ugo ci 30 mb
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KOSZTORYS PRZEDMIAR
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77

78
79 STWIORB

 od D-01.02.02 
do 14.01.01

Naprawa istniej cych murów kamiennych do 
h=2,5 wraz  ze wszystkimi niezb dnymi 
czynnikami w tym min:· 
 Uzupe nienie ubytków kamieniem granitowym na 
zaprawie
· Spoinowanie murów kamiennych
· Wykonanie odsadzki betonowej h1m szer 0,50 
m
· Transport  i dostarczenie niezb dnych 
materia ów

mb 50,00 50,00 

80

81
82 STWIORB

 od D-01.02.02 
do 14.01.01

Wykonanie cian oporowych wg PT o 
grubo ci do 100 cm na zaprawie cementowej 
kamie amany granit wraz ze spoinowaniem 
oraz z wszystkimi niezb dnymi czynnikami w 
tym min:
· Wykonanie wykopów pod fundament poni ej 

boko ci przemarzania
· Zabezpieczenie wykopów i skarp w czasie prac
· Odwodnienie wykopów
· Wykonanie fundamentu betonowego o grubo ci 
min. 0,80 cm szer. 2,3 m
· Budow  murów kamiennych granitowych na 
zaprawie cementowej podstawa szer.0,9 m góra 
0,6 m h
· Wykonanie drena y pod nego za murem fi 200 
w warstwie filtruj cej
· Wykonanie rurek drenarskich poprzecznych co 
60 cm fi 100 mm
· Zasypanie strefy za murami pospó ka Id 0,97
· Porz dkowanie terenu  humusowanie
· Gurty betonowe co 15 m wraz z wykopem 
wzd  muru
· Transport  i dostarczenie niezb dnych 
materia ów

mb 50,00 50,00 

83

84

ODCINEK 12
MO 09  NAPRAWA MURU
MO 10  NAPRAWA MURU
R6 - Naprawa murów spoinowanie, odsadzki, ubytki wg PT

ODCINEK 20
od km 0+800,00 do km 0+850,00 brzeg lewy

R2 - Budowa murów kamiennych  h do 2,5 m z gurtami wg PT

ODCINEK 21
od km 0+850,00 do km 0+865,00 brzeg lewy

R2 - Budowa murów kamiennych  h do 2,5 m z gurtami wg PT
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85 STWIORB
 od D-01.02.02 

do 14.01.01

Wykonanie cian oporowych wg PT o 
grubo ci do 100 cm na zaprawie cementowej 
kamie amany granit wraz ze spoinowaniem 
oraz z wszystkimi niezb dnymi czynnikami w 
tym min:
· Wykonanie wykopów pod fundament poni ej 

boko ci przemarzania
· Zabezpieczenie wykopów i skarp w czasie prac
· Odwodnienie wykopów
· Wykonanie fundamentu betonowego o grubo ci 
min. 0,80 cm szer. 2,3 m
· Budow  murów kamiennych granitowych na 
zaprawie cementowej podstawa szer.0,9 m góra 
0,6 m h
· Wykonanie drena y pod nego za murem fi 200 
w warstwie filtruj cej
· Wykonanie rurek drenarskich poprzecznych co 
60 cm fi 100 mm
· Zasypanie strefy za murami pospó ka Id 0,97
· Porz dkowanie terenu  humusowanie
· Gurty betonowe co 15 m wraz z wykopem 
wzd  muru
· Transport  i dostarczenie niezb dnych 

mb 15,00 15,00 
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86

87
88 STWIORB

 od D-01.02.02 
do 14.01.01

Wykonanie cian oporowych wg PT o 
grubo ci do 100 cm na zaprawie cementowej 
kamie amany granit wraz ze spoinowaniem 
oraz z wszystkimi niezb dnymi czynnikami w 
tym min:
· Wykonanie wykopów pod fundament poni ej 

boko ci przemarzania
· Zabezpieczenie wykopów i skarp w czasie prac
· Odwodnienie wykopów
· Wykonanie fundamentu betonowego o grubo ci 
min. 0,80 cm szer. 2,3 m
· Budow  murów kamiennych granitowych na 
zaprawie cementowej podstawa szer.0,9 m góra 
0,6 m h
· Wykonanie drena y pod nego za murem fi 200 
w warstwie filtruj cej
· Wykonanie rurek drenarskich poprzecznych co 
60 cm fi 100 mm
· Zasypanie strefy za murami pospó ka Id 0,97
· Porz dkowanie terenu  humusowanie
· Gurty betonowe co 15 m wraz z wykopem 
wzd  muru
· Transport  i dostarczenie niezb dnych 

mb 15,00 15,00 

89 ODCINEK 23
od km 0+899,00 do km 0+918,00 MO 14

90 R6 - Naprawa murów spoinowanie, 
odsadzki, ubytki wg PT

91 STWIORB
 od D-01.02.02 

do 14.01.01

Naprawa istniej cych murów kamiennych do 
h=2,5 wraz  ze wszystkimi niezb dnymi 
czynnikami w tym min:· 
 Uzupe nienie ubytków kamieniem granitowym na 
zaprawie
· Spoinowanie murów kamiennych
· Wykonanie odsadzki betonowej h1m szer 0,50 
m
· Transport  i dostarczenie niezb dnych 

mb 19,00 19,00 

ODCINEK 22
od km 0+885,00 do km 0+900,00 brzeg lewy

R2 - Budowa murów kamiennych  h do 2,5 m z gurtami wg PT


