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ogółem 
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drogowe 

   

2 Przebudowa kolizji  
telekomunikacyjnych 

   

3 

45233120-6. 

Odbudowa rowu na dł. 
43,5mb ,  przy dr. nr 1837C  

   

45233120-6.     

Słownie :                                                                                                                                               /100 złotych.   
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SPIS ZAWARTOŚCI KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO. 
Nazwa projektu  : CPV 45233120-6. Przebudowa drogi gminnej  nr 080702C  Zaborowo -  
                              Ruda (dz. nr 104/1), na odc. dł. 0,990 km , od skrzyżowania z dr. nr 1837C  
                             (dz. nr 141),  obręb 0010 Zaborowo . KAT. OBIEKTU -  XXV (drogi). 
L.P                                         Spis  treści nr karty 
1. Strona tytułowa 1 
2. Spis zawartości 2 
3 Charakterystyka robót – skrócony opis techniczny 2-6 
4. Dane wyjściowe do kosztorysowania 7 
5. Kosztorys inwestorski ślepy +przedmiar z  księgą obmiaru  – wg progr –Cetus  10+5+9 kart 
 

CHARAKTERYSTYKA ROBÓT DO KOSZTORYSU 
INWESTORSKIEGO. 

Nazwa projektu  : CPV 45233120-6. Przebudowa drogi gminnej  nr 080702C  Zaborowo -  
                              Ruda (dz. nr 104/1), na odc. dł. 0,990 km , od skrzyżowania z dr. nr 1837C  
                             (dz. nr 141),  obręb 0010 Zaborowo . KAT. OBIEKTU -  XXV (drogi). 
 
1.Podstawa opracowania. 
    Podstawą opracowania kosztorysu inwestorskiego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego 
polegającego na wykonaniu przebudowy drogi gminnej  nr 080702C  Zaborowo - Ruda (dz. 
nr 104/1), na odc. dł. 0,990 km , od skrzyżowania z dr. nr 1837C (dz. nr 141),  obręb 0010 
Zaborowo (wraz z robotami towarzyszącymi) są:         
 Zlecenie Burmistrza Gminy Górzno na wykonanie opracowania projektowego niezbędnego do 

wykonania przebudowy odcinka dr. nr 080702C Zaborowo -  Ruda (dz. nr 104/1), na odc. dł. 
0,990 km , od skrzyżowania z dr. nr 1837C (dz. nr 141), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012r i 02 lipca 2013 r w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 0/462, poz. 462 i nr 0/2013 , 
poz.762) 

 Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej ,specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. nr 202/2004 ,poz.2072) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  (Dz. U. nr 
120/2003 ,poz.1126) 

 Projekt budowlano-wykonawczy dla przedsięwzięcia: "Przebudowa drogi gminnej  nr 080702C  
Zaborowo - Ruda (dz. nr 104/1), na odc. dł. 0,990 km , od skrzyżowania z dr. nr 1837C 
(dz. nr 141)"  

 Projekt budowlano-wykonawczy dla przedsięwzięcia: "Odtworzenie rowu przydrożnego 
wzdłuż drogi pow. nr 1837C  Zdroje - Górzno - Starorypin ( dz. nr 141 obręb 0010 
Zaborowo) na odcinku od granicy z dz. nr 80/1  do przepustu drogowego w obszarze 
skrzyżowania z dr. gm.  nr 080702C  Zaborowo - Ruda  (dz. nr 104/1)". 

 Warunki techniczne wydane przez operatora sieci telekomunikacyjnej niezbędne dla usunięcia 
kolizji w/w sieci z robotami drogowymi dla przedsięwzięcia: "Przebudowa drogi gminnej  nr 
080702C  Zaborowo - Ruda (dz. nr 104/1), na odc. dł. 0,990 km , od skrzyżowania z dr. nr 
1837C (dz. nr 141)" -wraz z projektem branżowym - przebudowa kolizji 
telekomunikacyjnych , opracowanym  przez P. Bogdana Masiaka 

 Ust. z dnia 29.01.2004r Pr. Zam. publ. art. 33.1 i art. 33.3 (Dz.U. nr 19 z 2004r., poz. 177) 
 Uzgodnienia technologiczno – wykonawcze ze zleceniodawcą. 
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2. Zestawienie projektowanych do wykonania robót budowlanych 
2.1. Stan projektowany– zagospodarowanie terenu. 
W związku z bardzo dużym zużyciem technicznym i funkcjonalnym obiektu- gminnej drogi 
nr 080702C  Zaborowo-Ruda , zakwalifikowanej do klasy dróg publicznych - "L" lokalna, na 
odcinku w km 0+000 - 0+990 , zaprojektowano przebudowę gminnej drogi nr 080702C  
Zaborowo-Ruda, w km 0+000 - 0+990, polegającą na wyprofilowaniu i wyremontowaniu 
nawierzchni jezdni z poszerzeniem do szer. 5,0m oraz wyprofilowanie,  zmodernizowanie i 
poszerzenie korony drogi z usytuowaniem w całości w obszarze posiadanego pasa drogowego 
tj dz. nr 104 . Projektowane zagospodarowanie pasa drogowego drogi gminnej nr 080702C, 
na w/w odcinku, obejmuje ,rozbudowę, przebudowę i nadbudowę  jezdni , polegającą na 
dostosowaniu geometrii drogi do wymogów warunków technicznych oraz usytuowanie w 
granicach istniejącego pasa drogowego. Na fragmentach droga przebiega w wąwozie ze 
skarpami o wys. 1,0-2,0m - na długości 70 mb (w km 0+040-0+110- strona lewa) oraz na 
długości 20 mb (w km 0+955-0+975- strona lewa+ prawa) przewidziano  zastosowanie 
umocnienia skarp na wys. 1,0m,  płytami ażurowymi  . 
 
Projektowany odcinek dr nr 080702C posiada parametry i ukształtowanie  : 
2.1.1. Pozostawiono bez zmian lokalizację jezdni drogi nr 080702C z nieznaczną korektą  dla 
usytuowania w posiadanym pasie drogowym. 
Ustalono szerokość jezdni : w km 0+000- 0+028,5    - j=5,5 m ;w km 0+028,5 - 0+045,7    - 
j= 5,5 - 5,0m ;  w km 0+045,7 - 0+990  j=  5,0 m. 
Zaprojektowano  obustronne wykonanie poboczy  o szer. 0,75 m, w tym całkowicie 
gruntowych o szer. 0,5m .  
Dla dostosowania przekroju jezdni do wymogów bezpieczeństwa ruchu oraz zapewnienia 
prawidłowego odprowadzenia wód opadowych z korony drogi  w km 0,000 - 0+129,5 
zastosowano  przechyłkę jednostronną  (spadek lewostronny -2%). Dla dostosowania 
przekroju jezdni do wymogów bezpieczeństwa ruchu w km 0+827,4 - 0+860,7 zastosowano  
przechyłkę jednostronną  (spadek prawostronny -3%) , a w km 0+867,2 - 0+879,9 
zastosowano  przechyłkę jednostronną  (spadek prawostronny -7%). Na pozostałym  odcinku 
drogi w km  zaprojektowano spadek poprzeczny jezdni jako daszkowy 2-2,5%. 
2.1.2. Pozostawiono bez zmian lokalizację zjazdów w ilości 34 szt. - z nieznaczną korektą ich 
geometrii.  Wykonanie utwardzonych zjazdów przewidziano na długości 1,0m, od krawędzi 
nawierzchni jezdni do granicy pasa drogowego. 
2.1.3. Parametry zabudowy pasa drogowego drogi gminnej nr 080702C Zaborowo - Ruda w 
km 0+000 - 0+990 ,  po wykonanej rozbudowie i przebudowie korpusu drogi  : 
- powierzchnia zabudowy jezdnią  oraz  zjazdami o nawierzchni bitumicznej - 5263,30 m2 
 
2.2.Profil podłużny – niweleta ciągu komunikacyjnego. 
Niweletę osi drogi gminnej nr 080702C Zaborowo-Ruda zaprojektowano  jako wpisaną w 
istniejący teren w celu maksymalnego wykorzystania istniejącego podłoża jezdni. 
Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z  pasa drogowego  dr. nr 080702C - 
powierzchniowo na krawędź jezdni ze spływem poprzecznym przez pobocze i infiltracją w 
podłoże gruntowe. Na trasie występuje w km 0+331 zaniżenie- po lewej stronie jezdni 
zaprojektowano usytuowanie , przy krawędzi pasa drogowego, studni chłonnej. 
  
2.3. Projektowana konstrukcja elementów ciągu  - dr. nr 080702C Zaborowo - Ruda 
        w km 0+000 - 0+990. 
2.3.1. Jezdnia. 
Na całym odcinku drogi nr 080702C  , objętym opracowaniem , zaprojektowano przebudowę 
drogi (rozbudowę, przebudowę, nadbudowę i remont istniejącej jezdni o nawierzchni  
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klińcowej i gruntowej ulepszonej)  polegającą na  dostosowaniu konstrukcji istniejącej 
nawierzchni klińcowo - gruntowej jezdni o szer. 4,0- 4,5m ,  na odcinku dł. 0,89 km i 
gruntowej na dł. ok. 0,11 km do przewidywanego obciążenia ruchem KR-1. 
Projektowana przebudowa  wykonania następujących robót : 
a1) wykonanie poszerzenia dla celu wykonania podbudowy  nawierzchnię jezdni oraz zjazdów,  
projektowana szerokość  w zakresie  podbudowy pod nawierzchnię jezdni wynosi  5,5m (jedynie w 
strefie skrzyżowania z dr. nr 1837C - szer. wynosi 5,75m)  przez wykonanie koryta drogowego o gł. 
ok. 20 cm i ułożenie warstwy odsączająco-odcinającej o minimalnej gr. 10 cm oraz warstwy 
podbudowy zasadniczej o gr. 20 cm  z  kruszywa stabilizowanego mechanicznie  f/ 0/31,5 mm  
a2) oczyszczenie istniejącej konstrukcji jezdni z kruszywa stabilizowanego mechanicznie z 
wyregulowaniem krawędzi dla uzyskania projektowanej geometrii drogi w zakresie planu 
sytuacyjnego z wyremontowaniem istniejących ubytków w konstrukcji o gł. wyboju i 
nierówności o gł. > 5 cm  kruszywem łamanym f. 0/31,5 mm wraz z wyregulowaniem profilu 
poprzecznego wraz z ułożeniem warstwy profilowo-wzmacniającej istniejącą podbudowę - 
warstwa kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o zmiennej grubości ( zależnej od 
istniejącego profilu podłużnego i poprzecznego oraz docelowej projektowanej rzędnej ) gr.  5-
20 cm ( oszacowane  grubości warstwy podano na rysunkach PKN), 
b) warstwa wykończeniowa podbudowy przeznaczona do zintegrowania (związania) z 
nawierzchnią bitumiczną cienkowarstwową - warstwa górna podbudowy o gr. 6 cm, z 
kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie, mieszanka MM frakcji 0/31,5 mm 
 Przed ułożeniem warstwy ścieralnej , przygotowane podłoże  zaimpregnować przez 
skropienie asfaltem w ilości 0,8 kg/m2 lub emulsją w ilości 1,2 kg/m2 
c) budowa nawierzchni jezdni w formie warstwy ścieralnej w formie nawierzchni 
cienkowarstwowej bitumicznej z 4 warstw  powierzchniowego utrwalenia : 
- 1 warstwa  powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową i grysami o frakcji 12/16 mm z 
uwagą, iż w celu zaimpregnowania podłoża konieczne jest zwiększenie zużycia emulsji 
asfaltowej o 1,2-1,5 kg/m2 w stosunku do ilości określanej normowo dla  typowego 
powierzchniowego utrwalenia. 
- 2 warstwa  powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową i grysami o frakcji 8/12 mm ( 
lub 6,3-12,8mm) 
- 3 warstwa  powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową i grysami o frakcji 5/8 mm  
- 4 warstwa  powierzchniowego utrwalenia (zamykająca)  emulsją asfaltową i grysami  
   o frakcji 2/5 mm ( dopuszcza się  frakcję 0/4 mm lub 0/5 mm)  
 
2.3.2. Pobocza ze zjazdami . 
Zaprojektowano wykonanie pełnej konstrukcji  nawierzchni  (dł.1,0m)  na całej projektowanej 
powierzchni  zjazdów przez pobocze (o szer. 75 cm) , o nawierzchni bitumicznej : 
a) przygotowanie podłoża gruntowego w obszarze zjazdów przez pobocze poprzez wykonanie 
koryta gruntowego o gł. ok. 20 cm wraz z podbudową w formie :  
- warstwa odcinająco-odsączająca o gr. 10-15cm , z piasku różnoziarnistego ; 
- warstwa podbudowy o gr. 20 cm z kruszywa łamanego f. 0/31,5 mm , stabilizowanego 
mechanicznie; 
b) warstwa wykończeniowa podbudowy przeznaczona do zintegrowania (związania) z 
nawierzchnią bitumiczną cienkowarstwową - warstwa górna podbudowy o gr. 6 cm, z 
kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie, mieszanka MM frakcji 0/31,5 mm 
 Przed ułożeniem warstwy ścieralnej , przygotowane podłoże  zaimpregnować przez 
skropienie asfaltem w ilości 0,8 kg/m2 lub emulsją w ilości 1,2 kg/m2 
c) budowa nawierzchni jezdni w formie warstwy ścieralnej w formie nawierzchni 
cienkowarstwowej bitumicznej z 4 warstw  powierzchniowego utrwalenia: 
 - 1 warstwa  powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową i grysami o frakcji 12/16 mm  
- 2 warstwa  powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową i grysami o frakcji 8/12 mm  
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- 3 warstwa  powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową i grysami o frakcji 5/8 mm  
- 4 warstwa  powierzchniowego utrwalenia (zamykająca)  emulsją asfaltową i grysami  
   o frakcji 2/5 mm ( dopuszcza się  frakcję 0/4 mm lub 0/5 mm)  
Pobocza drogi winny zostać wykonane jako obustronne wzdłuż krawędzi nawierzchni jezdni 
ze spadkiem 8% w kierunku zewnętrznym korony drogi . Na szer. 0,25m , wzdłuż krawędzi 
jezdni zaprojektowano wykonanie umocnienia pobocza które stanowi konstrukcja nośna 
jezdni bez nawierzchni bitumicznej. Jako wykończenie pobocza utwardzonego 
zaprojektowano wykonanie warstwy zamykającej podbudowę  (nawierzchnia) gr. 3 cm ,  z 
kruszywa naturalnego f. 0/16 mm stabilizowanego mechanicznie. 
W km 0+007-0+129 (strona lewa jezdni) zaprojektowano umocnienie krawędzi jezdni z 
poboczem korytkiem ściekowym betonowym typu drogowego (korytko trójkątne o 
szer.50cm, dł. 33-50 cm  , ułożone na ławie betonowej c betonu C12/15- gr. 10-15 cm. 
 
2.3.3. Roboty budowlane - obiekty inżynierskie . 
2.3.3.1. Remont istniejącego przepustu drogowego w km 0+003,9. 
Istniejący w ciągu rowu przydrożnego dr. nr 1837C przepust ( o dł. 11,0m)  usytuowany 
poprzecznie pod jezdnią dr. nr 080702C posiada część rurową prefabrykowaną z rur 
betonowych o średnicy wewn. 40 cm. Stan części rurowej przepustu wykazuje stabilność 
konstrukcyjną i nie wymaga remontu a jedynie oczyszczenia z namułu - zamulenie na >80% 
wysokości . Wloty przepustu wykonane w formie ścianek czołowych betonowych 
monolitycznych wykazują znaczne zużycie techniczne i wymagają remontu w formie 
zabezpieczenia warstwą betonową wyrównawczą w celu usunięcia ubytków i zlikwidowania 
istniejących pęknięć (rysy rozwarte ne 3-5 mm). Zaprojektowano roboty betonowe jako 
uzupełnienie betonem  oraz  przetarcie i oszpałdowanie lica zewnętrznego ścianek czołowych. 
Ponadto po oczyszczeniu rowu na wlocie  ( dł. 5,0m) i wylocie ( dł. 10,0m) przewidziano 
wykonanie umocnienia dna i skarp rowu na dł. po 1,0m - wybetonowanie koryta  - warstwa 
betonu gr. 15 cm. 
2.3.3. 2.Budowa studni chłonnej w km 0+331 (krawędź pasa drogowego, strona lewa). 
Studnia chłonna prefabrykowana o gł. 2,5m , zagłębiona pon ziemią 0,4-0,6m , w formie 
studni betonowej z kręgów o średnicy wewnętrznej 160 cm ,  wypełnionej kruszywem 
filtracyjnym  frakcji > 63 mm . Materiał filtracyjny zabezpieczony przed zanieczyszczeniem 
gruntem  przez ułożenie geowłókniny separacyjnej. Od góry studnia zabezpieczona geokratą 
zamocowaną na górnym kręgu. 
2.3.4. Roboty ziemne  - odtworzenie gruntowo- trawiastego  rowu przydrożnego - dł. 43 mb , 
 jako równoległego do krawędzi istniejącej jezdni asfaltowej oraz wyregulowanego pobocza 
gruntowo-trawiastego o szer. 2,0m ,  z nadaniem mu kształtu trapezowego o  szer. dna 40 cm i 
pochyleniu skarp : 
- skarpa przyległa do pobocza o pochyleniu 1:1,5 lub łagodniejszym (dochodzącym  do 1:2,5) 
- skarpa zewnętrzna przyległa do granicy pasa drogowego  o pochyleniu 1:1 lub łagodniejszym 
(dochodzącym  do 1:1,5) 
Rów przydrożny  wzdłuż drogi powiatowej nr 1837C - projektowany do odtworzenia o gł. 0,5-0,9m 
- rozpoczyna się w miejscu wylotu z przepustu ϕ400 mm, o dł. 11m , pod drogą nr 080702C w 
poziomie 118,60 m npm ; 
- kończy się w miejscu wlotu do przepustu ϕ400 mm, o dł. 7,5m, pod zjazdem do dz. nr 80/1 w 
poziomie 117,10 m npm . 
Założono stały spadek podłużny rowu , który wynosi  około 3,5% . 
2.3.4.1.  Istniejący w ciągu rowu przydrożnego dr. nr 1837C przepust po zjazdem do dz. nr 80/1 ( o 
dł. 7,5 m)  posiada część rurową prefabrykowaną z rur betonowych o średnicy wewn. 40 cm. Stan 
części rurowej przepustu wykazuje stabilność konstrukcyjną i nie wymaga remontu a jedynie 
oczyszczenia z namułu - zamulenie na >80% wysokości . Wlot przepustu od strony odtwarzanego 
rowu , zabudowany ścianką czołową betonową monolityczną wymagają remontu, który 
zaprojektowano  w formie zabezpieczenia warstwą betonową wyrównawczą w celu usunięcia ubytków 
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i zlikwidowania istniejących pęknięć (rysy rozwarte na 3-5 mm). Zaprojektowano roboty betonowe 
jako uzupełnienie betonem  oraz  przetarcie i oszpałdowanie lica zewnętrznego ścianki czołowej. 
2.3.4.2. Ponadto po oczyszczeniu rowu na wlocie do przepustu przewidziano wykonanie umocnienia 
dna i skarp rowu na dł. 1,0m - wybetonowanie koryta  - warstwa betonu gr. 12 cm. 
 
3. Technologia robót. 
3.1. Roboty nawierzchniowe w obszarze jezdni polegające na  wykonaniu warstwy profilowo-
wiążącej i ścieralnej w obszarze jezdni wykonać  wraz z regulacją wysokościową urządzeń 
infrastruktury. Istniejąca w pasie drogowym infrastruktura techniczna w formie sieci 
wodociągowej i kanalizacyjnej  nie koliduje z projektowanymi robotami i nie wymaga 
przebudowy. Istniejąca w pasie drogowym infrastruktura techniczna w formie sieci 
energetycznej teletechnicznej częściowo koliduje z projektowanymi robotami , które 
wymagają przebudowy zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi dla zakresu 
przebudowy wymaganej przez gestora sieci. W związku z powyższym przebudową i regulację 
tych urządzeń należy wykonać zgodnie z samodzielnym opracowaniem branżowym. 
Przebudowę infrastruktury należy wykonać  po  wytyczeniu krawędzi jezdni przed lub w 
trakcie wykonywania robót ziemnych i profilowych kształtujących korpus drogi.  
3.2. Roboty rozbiórkowe występują jedynie w strefie skrzyżowania z dr. nr 1837C ze względu 
na konieczność bez-progowego połączenia nawierzchni dróg . 
3.3. Roboty wykończeniowe w obszarze poboczy gruntowych oraz skarp w pasie drogowym z 
dostosowaniem ich do istniejącego otoczenia - wykonać przez doprofilowanie do 
otaczającego terenu. 
3.4. Oczyszczenie i regulacja rowu przydrożnego dr. nr 1837C ( zgodnie z uzgodnieniem z 
ZDP Brodnica) na odcinku do przepustu pod drogą nr 080702C  do zbiornika retencyjnego 
będzie wykonywane wg samodzielnego opracowania projektowego . 
3.5. Roboty drogowe w skład których wchodzą prace ziemne polegające na wykonaniu 
korpusu drogi wg niniejszego projektu z wykonaniem koryta na poszerzeniach, 
kształtowaniem poboczy i skarp  oraz roboty nawierzchniowe związane z wykonaniem 
podbudowy i nawierzchni zaprojektowano do wykonania w technologii tradycyjnej 
powszechnie dostępnej z zastosowaniem tradycyjnego branżowego sprzętu. 
3.6. Roboty ziemne polegające na odtworzeniu rowu wzdłuż dr. powiatowej  z kształtowaniem 
poboczy i skarp zaprojektowano do wykonania w technologii tradycyjnej powszechnie dostępnym  
tradycyjnym sprzętem mechanicznym. Jako roboty przygotowawcze przewidziano wykoszenie traw w 
obszarze pasa drogowego na szer. od krawędzi jezdni do granicy z działką sąsiada. Następnie 
przewidziano zdjęcie  darniny jako gruntu humusowego o gr. do 15 cm. Wskazane rozdrobnienie 
darniny i złożenie na granicy robót z przeznaczeniem do ułożenia jako warstwa gruntu urodzajnego po 
ukształtowaniu pobocza i niecki rowu trapezowego. 
3.7.Istniejąca w pasie odtwarzanego rowu  infrastruktura techniczna w formie sieci wodociągowej i 
kanalizacyjnej  nie koliduje z projektowanymi robotami i nie wymaga przebudowy.  
W/w infrastruktura  wymaga wykonywania prac ziemnych ze szczególną ostrożnością , gdyż jest 
usytuowana prostopadle do rowu i jest zagłębiono około 40 cm pod projektowana niweletą dna 
odtwarzanego rowu. Roboty ziemne wykonać sprzętem mechanicznym z uzupełnieniem robotami 
ręcznymi (około 10 % objętości) w granicach pasa drogowego , w pasie terenu od krawędzi jezdni do 
granicy pasa drogowego , w celu odtworzenia  rowu przydrożnego z ukształtowaniem do uzyskania 
rzędnych określonych na rysunkach, zaprojektowano z przemieszczeniem podłużnym i poprzecznym 
na dł. 40 m. Przewidziano całkowite zbilansowanie mas ziemnych tj. wbudowanie całości 
wykopanego gruntu w poszerzenie poboczy i regulację płaszczyzn skarp rowu. Zagęszczenie gruntu 
sprzętem mechanicznym. Jedynie w płaszczyźnie poboczy po ich końcowym wyprofilowaniu 
niezbędne dogęszczenie zagęszczarkami mechanicznymi.. Wbudowanie urobku  wykonywać z 
zachowaniem wilgotności optymalnej gruntu. 
3.8. Przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych zgodnie z opisem w projekcie branżowym 
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4.Organizacja ruchu. 
4.1.Organizacja ruchu w trakcie robót . Tymczasowa organizacja ruchu: 
Roboty będą wykonywane w pasie drogowym  z zajęciem części lub całości jezdni i pobocza. 
W związku z powyższym konieczne jest opracowanie i zatwierdzenie tymczasowej 
organizacji ruchu na czas budowy.  
 
4.2.Organizacja ruchu po przebudowaniu ciągu drogowego. . 
Niezbędne jest uzupełnienie oznakowania w strefie skrzyżowania z dr. nr 1837C ( 2 szt. 
znaków D1 - na dr. nr 1837C +1 szt. znak A-7 - na dr. nr 080702C) , oznakowanie zakrętu  w 
km 0+830 - 0+880 -znaki  A-1, A-2, zamknięcie strefy zabudowanej ok. km 0+990 (znaki D-
42, D-43) i ostrzeżenie o zmianie rodzaju nawierzchni ok. km 0+990 ( znak A-30 + T-3). 
Oznakowanie zgodne z zatwierdzoną SOR. 
 
5.Informacja BIOZ. 
Projektowane do wykonania roboty drogowe w obszarze przebudowywanego odcinka drogi 
gminnej , nr 080702C Zaborowo-Ruda  ,wymaga opracowania „Planu BIOZ”. 
 
6. Warunki dodatkowe. 
Roboty prowadzić po poinformowaniu gestorów sieci ,znajdujących się w pasie robót, o 
przystąpieniu do robót z zachowaniem warunków przez nich określonych. Zgodnie z art.43 
Ustawy „Prawo budowlane” obiekty o charakterze trwałym podlegają geodezyjnemu 
wyznaczeniu w terenie. 
Nawierzchnię  wykonać z materiałów posiadających atesty, orzeczenia techniczne i 
świadectwa zgodności  zgodnie z wymogami Polskich Norm . 
 Roboty prowadzić po poinformowaniu gestorów sieci , znajdujących się w pasie robót, 
o przystąpieniu do robót z zachowaniem warunków przez nich określonych. Przebudowa 
korony drogi nie  koliduje z  istniejącą siecią wod-kan, jednak należy zwracać uwagę  
końcówki urządzeń w/w sieci. Przebudowa korony drogi koliduje z  istniejącą siecią  
energetyczną i telekomunikacyjną , którą należy przebudować zgodnie z opracowaniami 
branżowymi. 
Wszystkie projektowane elementy robót powinny być wykonywane zgodnie z warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót jakie zostały określone w Szczegółowych 
Specyfikacjach Technicznych załączonych do projektu budowlano-branża kosztorys 
inwestorski ślepy. 
Kosztorys inwestorski opracowano w oparciu o bazę cenową zawartą w Biuletynie 
„ORGBUD” na I kw. 2019r wg zasad określonych w Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 18 
maja 2004r w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego 
(Dz. U. nr 130 poz. 1389). 
Brodnica , 26 stycznia 2019 r.     
Opracował: mgr inż. Danuta Iwanus. 
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Założenia wyjściowe do kosztorysowania. 
Nazwa projektu  : CPV 45233120-6. Przebudowa drogi gminnej  nr 080702C  Zaborowo -  
                              Ruda (dz. nr 104/1), na odc. dł. 0,990 km , od skrzyżowania z dr. nr 1837C  
                             (dz. nr 141),  obręb 0010 Zaborowo . KAT. OBIEKTU -  XXV (drogi). 
 
Kosztorys inwestorski sporządzono przy zastosowaniu n/ w założeń: 
1. Roboty rozbiórkowe -wykonane w sposób tradycyjny. Odwóz na składowisko materiałów 
wtórnych. 
2. Roboty ziemne , towarzyszące i wykończeniowe wykonane w sposób tradycyjny. 
3.1. Budowa  urządzeń infrastruktury drogowej - studnia chłonna o gł. 2,5 m , średnicy 1,6m, 
wypełniona materiałem filtracyjnym - metoda wykonania tradycyjna. 
3.2. Remont urządzeń infrastruktury drogowej - remont i oczyszczenie przepustu drogowego , 
rurowego o średnicy 40 cm ,ze ściankami czołowymi betonowymi monolitycznymi- przy 
użyciu betonu, metodą tradycyjną. 
4.1. Podbudowa zasadnicza na poszerzeniu jezdni , umocnionym poboczu ,w obszarze 
zjazdów -na warstwie odcinająco-odsączającej o gr. min.10 cm ( z piasku różnoziarnistego) , 
podbudowa z kruszywa łamanego f. 0/31,5 mm , stabilizowanego mechanicznie  o gr. 
warstwy 20 cm, układana jednowarstwowo -zgodnie z SST, metodą tradycyjną. 
4.2. Podbudowa zasadnicza na istniejącej konstrukcji  jezdni z klińca jako warstwa 
wzmacniająco-profilowa ,z kruszywa łamanego f. 0/31,5 mm , stabilizowanego mechanicznie  
o gr. warstwy 10-15 cm, układana jednowarstwowo -zgodnie z SST, metodą tradycyjną. 
5. Wykonanie   nawierzchni w formie pokrowca bitumicznego z 4-warstwowego 
powierzchniowego utrwalenia grysami kamiennymi i emulsją asfaltową na warstwie 
podbudowy (wykończeniowej , podlegającej spoinowaniu) z kruszywa łamanego f. 0/31,5 
mm , stabilizowanego mechanicznie  o gr. warstwy 6 cm -zgodnie z SST, metodą tradycyjną. 
6. Pobocze gruntowe wykonane na szer. 50 cm - podwyższone gruntem naturalnym , 
wyprofilowane i zagęszczone -sposób wykonania tradycyjny. Pobocze umocnione o szer. 25 
cm  -odsadzka podbudowy , zamknięte warstwą nawierzchni żwirowej. 
7. Urządzenia zabezpieczenia ruchu - wbudowanie oznakowania pionowego tablicowego - 
sposób wbudowania tradycyjny. 
8. Remont urządzeń infrastruktury drogowej - remont i oczyszczenie przepustu drogowego , 
rurowego o średnicy 40 cm ,ze ściankami czołowymi betonowymi monolitycznymi- przy 
użyciu betonu, metodą tradycyjną. 
9. Pobocze gruntowe wzdłuż dr. nr 1837C wykonane na szer. 200 cm - podwyższone gruntem 
naturalnym , wyprofilowane i zagęszczone -sposób wykonania tradycyjny.  
10. Przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych w sposób tradycyjny zgodnie z opisem w 
projekcie branżowym. 
11. Koszt materiałów liczony łącznie z kosztem zakupu i dostarczenia na plac budowy. 
12. Poziom cen czynników produkcji wg cennika ORGBUD- I kw.2019r oraz analizy cen 

lokalnych.  
13. Koszty ogólne i pośrednie oraz zysk w wysokości określonej przez ORGBUD z 

uwzględnieniem warunków regionalnych.  
14. Sposób  wyceniania pozycji – wg norm określonych w KNR i KSNR. 
Brodnica , 26 stycznia 2019 r. 
                                       Opracował: mgr inż. Danuta Iwanus, 

 


