STWiORB

Nazwa robót

Ilość

Roboty przygotowawcze
Wytyczenie obiektu
M.01.01.01
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogowa w terenie równinnym
0,02
Roboty rozbiórkowe
Rozebranie elementów drewnianych wraz z wywiezieniem i utylizacją bądź składowaniem
M.05.01.01
Poręcze drewniane
0,6
M.05.01.01
Pomost drewniany
7,9
Rozebranie elementów z bloków granitowych wraz z ich wywiezieniem i utylizacją bądź składowaniem
M.05.01.01
ścianka zapleczna i nisza podłożyskowa
2,3
Rozebranie elementów żelbetowych wraz z ich wywiezieniem i utylizacją bądź składowaniem
M.05.01.01
skrzydełka
9,5
Rozebranie elementów stalowych wraz z ich wywiezieniem i utylizacją bądź składowaniem
M.05.01.01
Łozyska stalowe
125
M.05.01.01
Poprzecznice i żebra
187
Rozebranie konstrukcji stalowej obiektu mostowego
M.05.01.01
Rozebranie elementów stalowych ustroju noznego
2235
Roboty ziemne
Wykopy w gruncie kat. I-IV powyżej zwierciadła wody
M.11.01.01
Przyczółek A
64,3
M.11.01.01
Przyczółek B
56,3
Wykopy w gruncie kat. I-IV poniżej zwierciadła wody wraz z zabezpieczeniem
M.11.01.02
Przyczółek A
9,3
M.11.01.02
Przyczółek B
8,9
Zasypki za przyczółkami wraz z dowiezieniem materiału i zageszczeniem
M.11.01.04
Przyczółek A
45
M.11.01.04
Przyczółek B
45
Konstrukcje tymczasowe i podporowe
Drewniane konstrukcje tymczasowe wykonane w nurcie rzeki
M.21.01.01
Tymczasowa przeprawa dla pieszych
2,8
M.21.01.01
Tymczasowe podparcie rury konalizacji sanitarnej
0,7
M.21.01.01
Tymczasowe podparcie belek na czas wykonywania płyty zespalajacej
1,1
Roboty konstrukcyjne mostowe
Roboty murowe
M.22.01.01
Skrzydełka przyczółka A
9,84
M.22.01.01
Skrzydełka przyczółka B
9,4
Roboty zbrojarskie
M.12.01.01
Ława podłozyskowa przyczółka A
201,4
M.12.01.01
Ława podłozyskowa przyczółka B
197,2
M.12.01.01
Płyta ustroju nośnego
1685,1
Roboty beroniarskie
M.13.01.01
Ława podłozyskowa przyczółka A
1,8
M.13.01.01
Ława podłozyskowa przyczółka B
1,7
M.13.01.01
Płyta ustroju nośnego
6,2
Konstrukcje stalowe
M.14.01.01
Wykonanie belek stalowych
1727,74
M.14.01.01
Wzmocnienie belek stalowcych
448,96
M.14.01.01
Montaż konstrukcji stalowej
2176,7
Izolacje i nawierzchnie
M.15.01.01
Izolacja ustroju nosnego z papy zgrzewalnej gr. 5mm wraz z oczyszczeniem i gruntowaniem
46,1
M.15.01.02
Izolacja ścian przyczółków z mas bitumicznych R+2P wraz z oczyszczeniem
46,1
M.15.02.01
Izolacja kap chodnikowych i gzymsów z żywicy poliuretanowo epoksudowej gr. 3mm wraz z oczyszczeniem
11,5
M.15.02.01
Izolacja nisz podłożyskowych z żywicy poliuretanowo epoksudowej gr. 3mm wraz z oczyszczeniem
11,2
M.15.03.01
Warstwa wiążąca nawierzchni na obiekcie gr. 4cm (AC 11S)
46,1
M.15.03.02
Warstwa ścieralna nawierzchni na obiekcie gr. 4cm (AC16 W)
46,1
M.14.02.01
Zabezpieczenie antykowozyjne konstrukcji stalowej powłokami malarskimi o grubości 240um z oczyszczeniem strumeniowo85,1
Dylatacje
M.18.01.01
Dylatacje bitumiczne szczelne (przesów +/-5mm)
9,8
Łożyska
M.16.01.01
Łożyska elastomerowe (Vobl=15kN, heff=20mm)
12
Odwodnienie obiektu
M.19.01.01
Dren z geokompozytu podłużny
25,4
M.19.01.01
Rurki odsączające z PCV wraz z koszykami
3,5
Urządzenia bezpieczeństwa ruchu
M.17.03.01
Barieroporęcze H1W2 A mostowe wraz z odcinkami kończącymi "baranami" i kotwami
26
Roboty branżowe
Zabezpieczenie istniejącego kabla energetycznego
U.05.01.01
Zabezpieczenie rurą dwudzielną F110mm z PEHD
6,5
U.05.01.01
Ułożenie foli ostrzegawczej
8,5
Podwieszenie rury kanalizacji sanitarnej
U.05.02.01
Podwieszenie rury kanalizacji sanitarnej na obejmach systemowych
5
Roboty drogowe
Konstrukcja drogi
D.04.05.01
Wykonanie odcinków przejściowych kruszywa stabilizowanego cementem
10,5
D.04.04.01
Wykonanie podbudowy drogowej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
9,1
D.04.03.01
Oczyszczenie i skropienie podbudowy emulsja asfaltową
38,8
D.05.03.01
Warstwa wiążąca nawierzchni na dojazdach gr. 4cm (AC 11S)
38,8
D.04.03.01
Oczyszczenie i skropienie warstwy wiążacej emulsja asfaltową
38,8
D.05.03.02
Warstwa ścieralna nawierzchni na dojazdach gr. 4cm (AC16 W)
38,8
Elementy organizacji ruchu
D.07.01.01
Malowanie linii krawędziowych P-7b
46,2
D.07.02.01
Ustawienie znaków (znaki średnie)
1
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