
Załącznik nr 1 do umowy  

 

L.p. Rodzaj i zakres usługi 

 
Cena jednostkowa 

netto 

Cena jednostkowa 

brutto 

1. 

Równanie równiarką dróg nieulepszonych z profilowaniem 

nawierzchni dostosowanym do istniejącego terenu (spadek 

daszkowy lub jednostronny o nachyleniu 3% ÷ 6% wraz z 

zagęszczeniem (wałowaniem) 

…….zł za 1 m² …….zł za 1 m² 

2. 
Rozłożenie dostarczonego przez zleceniodawcę destruktu lub 

kruszywa na grubość do 10 cm i jego uwałowanie …….. zł za 1 m² …….. zł za 1 m² 

3. 

 

Rozłożenie destruktu lub kruszywa na grubość do 10 cm i jego 

uwałowanie z materiału własnego wykonawcy …….. zł za 1 m² …….. zł za 1 m² 

4. 
Rozłożenie dostarczonego przez zleceniodawcę destruktu lub 

kruszywa i jego uwałowanie za każdy 1 cm grubości 
……….zł za 1 m² ……….zł za 1 m² 

5. 
Rozłożenie destruktu lub kruszywa i jego uwałowanie z 

materiału własnego wykonawcy za każdy 1 cm grubości 
……….zł za 1 m² ……….zł za 1 m² 

6. 

Utwardzanie destruktem asfaltowym lub kruszywem dróg 

nieulepszonych z materiału własnego wykonawcy z 

profilowaniem nawierzchni dostosowanym do istniejącego 

terenu (spadek daszkowy lub jednostronny o nachyleniu 3% ÷ 

6%) i mechanicznym zgęszczeniu: 

a) o grubości po zagęszczeniu do 10 cm                                                       

b) o grubości po zagęszczeniu 10 – 15 cm                                                       

 

 

……… zł za 1 m² 

……….zł za 1 m² 

 

 

……… zł za 1 m² 

……….zł za 1 m² 

7. 
Korytowanie mechaniczne dróg nieulepszonych wraz z 

wywozem urobku o głębokości 15 cm                                               
………..zł za 1 m² ………..zł za 1 m² 

8. 
Korytowanie mechaniczne dróg nieulepszonych wraz z 

wywozem urobku o głębokości 25-30 cm                                               
………..zł za 1 m2 ………..zł za 1 m2 

9. Wykonanie podbudowy z piasku o grubości do 15 cm ………….. zł za 1 m2 ………….. zł za 1 m2 

10. 

Wykonywanie remontów cząstkowych nawierzchni 

asfaltowych, przy użyciu własnego sprzętu i materiałów – 

metodą powierzchniowego utrwalenia  

 

……….. zł za 1 tonę 

wbudowaną 

……….. zł za 1 tonę 

wbudowaną 



11.  

Wykonywanie remontów cząstkowych nawierzchni 

asfaltowych przy użyciu własnego sprzętu i materiałów – 

masą na zimno za jedną tonę wbudowaną   

…………zł za 1 tonę …………zł za 1 tonę 

12. 

Wykonywanie remontów cząstkowych nawierzchni 

asfaltowych przy użyciu własnego sprzętu i materiałów 

wbudowaną – masą na gorąco – asfalt dla kat. Ruchu KR- 3         

…………… zł za 1 tonę …………… zł za 1 tonę 

13. 
Ułożenie krawężników betonowych na ławie betonowej z 

oporem – materiał Wykonawcy 
…………..1mb …………..1mb 

14. Rozebranie krawężnika betonowego ulicznego …………1mb …………1mb 

15.  Naprawa przez przełożenie nawierzchni z kostki brukowej ………zł za m² ………zł za m² 

16. Naprawa przez przełożenie nawierzchni z płyt chodnikowych ………zł za m² ………zł za m² 

17. Remont nawierzchni z płyt betonowych typu Jumbo …………zł za m2 …………zł za m2 

18. Uzupełnienie ubytków w płytach betonowych – betonem ………zł za 1 m2 ………zł za 1 m2 

19. 
Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej (kostka- materiał 

Zamawiającego) na podsypce cementowo piaskowej 
…….. zł za 1 m2 …….. zł za 1 m2 

20. Ułożenie trylinki  ……..zł za 1 m2 ……..zł za 1 m2 

21. 

Chodnik/nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 

wibroprasowanej kolorowej o grubości 8 cm na podsypce 

cementowo-piaskowej gr. 5 cm z wypełnieniem spoin 

piaskiem wraz z obrzeżami 

…….. zł za m² …….. zł za m² 

22. 

Wymiana/ remont nawierzchni z kostki/płyt chodnikowych  

wraz z wykonaniem schodów/pochylni na podsypce 

cementowo-piaskowej uwzględniająca roboty rozbiórkowe i 

materiał Wykonawcy uzgodniony z Zamawiającym 

……. zł/m2 ……. zł/m2 

23. 

Wykonanie utwardzenia na skarpie/nasypie polegające na 

wykonaniu podsypki cementowo-piaskowej, podbudowy 

betonowej o gr. 10 cm i ułożenie kamienia polnego/ kostki 

brukowej/ płyt chodnikowych betonowych/ płyt ażurowych  – 

Materiał Zamawiającego 

………zł/ m2 ………zł/ m2 

24. 

Wykonanie utwardzenia na skarpie/nasypie polegające na 

wykonaniu podsypki cementowo-piaskowej, podbudowy 

betonowej o gr. 10 cm i ułożenie kamienia polnego, kostki 

brukowej – Materiał Wykonawcy 

………zł/ m2 ………zł/ m2 

25.  Wykonanie utwardzenia na skarpie/nasypie polegające na 

wykonaniu podsypki cementowo-piaskowej, podbudowy 
………..zł/ m2 ………..zł/ m2 



betonowej o gr. 10 cm i ułożenie płyt chodnikowych 

betonowych, płyt ażurowych  – Materiał Wykonawcy 

26. 

Wykonanie utwardzenia terenu na podsypce cementowo-

piaskowej, za pomocą płyt chodnikowych betonowych/ płyt 

ażurowych – Materiał Zamawiającego 

………. zł/ m2 ………. zł/ m2 

27. 

Wykonanie utwardzenia terenu na podsypce cementowo-

piaskowej, za pomocą płyt chodnikowych betonowych/ płyt 

ażurowych – Materiał Wykonawcy 

…………zł/ m2 …………zł/ m2 

28. Udrożnienie i czyszczenie przepustów rurowych  …………zł/1mb …………zł/1mb 

29. 
Czyszczenie rowów – profilowanie skarp, usuwanie namułu, 

wywóz nadmiaru ziemi  
………..zł za 1 mb ………..zł za 1 mb 

30. Mechaniczne Kopanie rowów z wywozem nadmiaru ziemi  ……….. zł za 1 mb ……….. zł za 1 mb 

31. Ręczne kopanie rowów  …….. zł/1mb …….. zł/1mb 

32. 

Wykonanie przepustu z rur karbowanych o Ø 400 wraz z 

rozbiórką starego i z wywozem gruzu (bez ław i otuliny) – 

Materiał wykonawcy  

………..zł/1mb ………..zł/1mb 

33. 

Wykonanie przepustu rur karbowanych o Ø 600 wraz z 

rozbiórką starego i z wywozem gruzu (bez ław i otuliny) – 

Materiał wykonawcy  

 

………. zł/1mb 

 

………. zł/1mb 

34. 

Wykonanie przepustu rur karbowanych o Ø 500 wraz z 

rozbiórką starego i z wywozem gruzu (bez ław i otuliny) – 

Materiał wykonawcy 

…………zł/1 mb …………zł/1 mb 

35. Wykonanie ścianek czołowych dla przepustów o Ø 400 ………..zł/1szt ………..zł/1szt 

36. Wykonanie ścianek czołowych dla przepustów o Ø 600 ……….zł/1szt ……….zł/1szt 

37. Wykonanie ścianek czołowych dla przepustów o Ø 500 ……….. zł/1 szt. ……….. zł/1 szt. 

38. Wykonanie ław betonowych i otuliny betonowej …………zł/ 1mb …………zł/ 1mb 

39. Regulacja studzienek (materiał Wykonawcy)  ……….. zł za 1 szt. ……….. zł za 1 szt. 

40. 

Wykonanie i odnawianie oznakowania poziomego 

cienkowarstwowego (m.in. przejść dla pieszych) na jezdni 

farbą chlorokauczukową 

………zł za m² ………zł za m² 

41. Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego  ………zł / m2 ………zł / m2 

42. Prostowanie tablic znaku i słupka, dokręcanie tablic znaku, ……… zł za szt. ……… zł za szt. 



regulacja wysokości i kąta ustawienia 

43. Mycie znaków ……… zł za szt. ……… zł za szt. 

44. Usunięcie zbędnego znaku ………. zł za szt. ………. zł za szt. 

45. 
Naprawa uszkodzonych nawierzchni w obrębie znaku przy 

prostowaniu słupków 
……… zł za m² ……… zł za m² 

46. Montaż znaku kierunkowego i miejscowości ……..za szt. ……..za szt. 

47. 
Montaż słupków do znaków drogowych o wys. 3,5 m  z 

materiałów własnych wykonawcy 
………..zł za szt. ………..zł za szt. 

48. 
Montaż znaków drogowych o wysokości 4,40 m z materiałów 

własnych wykonawcy 
………. zł za szt. ………. zł za szt. 

49. Demontaż słupków do znaków ………. zł za szt. ………. zł za szt. 

50. Montaż znaków z powierzonych materiałów ……..za szt. ……..za szt. 

51. 

Wymiana wpustu ulicznego na wpust z osadnikiem Ø500 

zgodnie z polską normą wraz z odtworzeniem terenu – 

Materiał wykonawcy 

……….. zł za szt. ……….. zł za szt. 

52. 

Frezowanie nawierzchni bitumicznej frezarką drogową o gr. 4 

– 10  cm. Materiał z rozbiórki własnością Zamawiającego. 

Załadunek i odwóz destruktu na odległość do 10 km. 

……… zł za m² ……… zł za m² 

53. Warstwa wyrównawcza z masy bitumicznej. ……… zł za tonę ……… zł za tonę 

54. 
Wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego (dolomit) 

grubość 15 cm. 
……… zł za m² ……… zł za m² 

55. Za każdy dodatkowy cm tłucznia kamiennego (dolomit). ……… zł za m² ……… zł za m² 

56. 

Ułożenie obrzeży chodnikowych (8x30x100cm) na podsypce 

cementowo – piaskowej w stosunku 1:3. Materiał 

Wykonawcy. 

……… zł za mb ……… zł za mb 

57. Regulacja pionowa studzienki kanalizacyjnej. ……….. zł za szt. ……….. zł za szt. 

58. Regulacja pionowa wpustu deszczowego. ……….. zł za szt. ……….. zł za szt. 

59. Regulacja pionowa studni telefonicznej.  ……….. zł za szt. ……….. zł za szt. 

60. Regulacja pionowa obudowy zaworu wodociągowego. ……….. zł za szt ……….. zł za szt 

61. Wymiana uszkodzonej studzienki kanalizacji deszczowej wraz ……….. zł za szt ……….. zł za szt 



z regulacją wysokości. Materiał Wykonawcy. 

62. 
Wymiana uszkodzonego wpustu deszczowego wraz z 

regulacją wysokości. Materiał Wykonawcy. 
……….. zł za szt ……….. zł za szt 

63. 

Karczowanie krzaków w poboczach drogi na szerokości do 2 

m wraz z koszeniem trawy i wywozem pozostałości 

roślinnych.  

……… zł za m² ……… zł za m² 

64. 
Ścinka poboczy do szerokości 1,50 m wraz z wywozem 

urobku. 
……… zł za mb ……… zł za mb 

65. Naprawa nawierzchni pasów zielonych. ……… zł za m² ……… zł za m² 

66. Sprzątanie pasa drogowego. ……… zł za m² ……… zł za m² 

67. Sprzątanie ciągów chodnikowych.  ……… zł za m² ……… zł za m² 

 


