
ZAKRES RODZAJOWY I ILO ŚCIOWY

L.P. OPIS POZYCJI
NAZWA 
jednostki 

obmiarowej
Ilość

1. 2. 3. 4.
I.

Z1.1 Znak ostrzegawczy - A-7, trójkątny, bok 900 mm -średnie (0,31m2)  szt. 100
Z1.2 Znaki zakazu -  B-2, B-20 ośmiokątny,  średnica 800 mm -średnie (0,50m2)  szt. 20
Z1.3 Znaki informacyjne - D-6, D-6a, D-6b kwadratowe, bok 900 mm -duże (0,81m2)  szt. 10
Z1.4 Znaki informacyjne - D-6, D-6a, D-6b kwadratowe, bok 600 mm -średnie (0,36 m2)  szt. 80

Z1.5
Znaki informacyjne - D-6, D-6a, D-6b na tle fluroscencyjnym kwadratowe, bok 900 mm -średnie. Folia znaku D-6,a,b - odblaskowa II 
generacji. Tło- folia pryzmatyczna odblaskowa fluorescencyjna żólto-zielona

 szt. 20

II. 
Z2.1 Znaki ostrzegawcze Typ A - Duże, trójkątne, bok 1050 mm  (0,42 m2) szt. 10
Z2.2 Znaki zakazu, nakazu Typ B, C - Duże, okrągłe, średnica 900 (0,63 m2) szt. 20
Z2.3 Znaki informacyjne Typ D - Duże, kwadratowe, bok 900 (0,81m2) szt. 5
Z2.4 Znaki informacyjne Typ D - Duże, prostokątne, wym. 900x1125 (1,01m2) szt. 5
Z2.5 Znaki ostrzegawcze Typ A - Średnie, trójkątne, bok 900 mm  (0,31m2) szt. 100
Z2.6 Znaki zakazu, nakazu Typ B, C - średnie, okrągłe, średnica 800  (0,50 m2) szt. 100
Z2.7 Znaki informacyjne Typ D - średni i Małe, kwadratowe, bok 600 (0,36 m2) szt. 50
Z2.8 Znaki informacyjne Typ D - średnie i  Małe , prostokątne, wym. 600x750 (0,45 m2) szt. 50
Z2.9 Znaki ostrzegawcze Typ A - Małe,  trójkątne, bok 750  (0,22 m2) szt. 50
Z2.10 Znaki zakazu, nakazu Typ B, C - Małe, okrągłe, średnica 600 (0,28 m2) szt. 50
Z2.11 Znaki ostrzegawcze Typ A - Mini,  trójkątne, bok 600 mm  (0,15 m2) szt. 50
Z2.12 Znaki zakazu , Nakazu Typ B,C - Mini, okrągłe, średnica 400 (0,13 m2)   szt. 50
Z2.13 Znaki informacyjne Typ D - mini , kwadratowe, wym. 400x400 (0,16 m2) szt. 50
III.
Z3.1 Tabliczki typu T (250-350x600) białe lub żółte tło szt. 50
Z3.2 Tablice T -6 kwadratowe 600x600 szt. 25
Z3.3 Znaki typu T-12-16 prostokątne 600x750 szt. 25
Z3.4 Znaki typu E-5, 6, 17a,18a, 21 m² 20
Z3.5 Znaki typu E-15a/15b /dwu i trzycyfrowe/ szt. 50
Z3.6 Znaki typu T-22 szt. 20
Z3.7 Znaki typu F-5-7, 10/15 prostokątne m² 10
Z3.8 Znaki typu G-1 prostokatne 300x1000 szt. 40
Z3.9 Znaki typu D-40 - 43, D-46 - 47, D-52 - 53 szt. 20
Z3.10 Tabliczki z nazwą ulicy 620-740x180 szt. 100
Z3.11 Tabliczki z nazwą ulicy 840x180 szt. 50
IV.

UB1.1 Słupek prowadzący U-1a wraz ze znakiem hektometrowym i kilometrowym szt. 200
UB1.2 Słupek prowadzący u-1b wraz ze znakiem hektometrowym i kilometrowym szt. 50
UB1.3 Słupek przeszkodowy U-5a "pylon" szt. 50
UB1.4 Lustro drogowe U-18a Φ 700 z siatką ochronną szt. 50
UB1.5 Lustro drogowe U-18a Φ 800 z siatką ochronną szt. 20
UB1.6 Ogrodzenie segmentowe U-12a - komplet / moduł wraz ze słupkiem / mb. 100
UB1.7 Ogrodzenie segmentowe U-12a - słupek U-12a szt. 50
UB1.8 Ogrodzenie segmentowe U-12a - moduł U-12a /200 mm/ szt. 30
UB1.9 Słupek blokujący U-12c lub krawędziowy U-2 Φ 80 /biało-czerwony  z kapturkiem/ szt. 50
UB1.10 Słupek krawędziowy U-2 F 80 /biało-zielony  z kapturkiem/ szt. 30
UB1.11 Elementy odblaskowe wpuszczane w nawierzchnię drogi /metalowy korpus/ szt. 100

V.
S.1 Słupek do znaku drogowego ocynkowany Φ 60 poddawalny z częścią zrywalną , dł. 2,2 - 2,5 m (0,6 + 1, 6-1,8) , z kapturkiem szt. 30
S.2 Słupek do znaku drogowego ocynkowany  Φ 60, dł. 2,5 m z kapturkiem szt. 20
S.3 Słupek do znaku drogowego ocynkowany Φ 60, dł. 3,8 m z kapturkiem szt. 300
S.4 Słupek do znaku drogowego ocynkowany Φ 60, dł. 4,5 m z kapturkiem szt. 300
S.5 Słupek do znaku drogowego ocynkowany Φ 60, dł. 5,0 m z kapturkiem szt. 100
S.6 Przedłużka prosta do słupka 1 m.b z kapturkiem szt. 50

S.7
Przedłużka typu ,,S' na sygnalizator z kapturkiem o długości umożliwiającej montaż znaków: D-6 i T-27/Cena obejmuje dodatkowo montaż 
przedłużki na sygnalizatorze/

szt. 20

S.8 Słupek do znaku drogowego ocynkowany fi 40, dł. 3,5 m z kapturkiem szt. 150
VI.

UM.1
Ustawienie słupków do znaków drogowych/ urządzenia bezpieczeństwa w gruncie z zabetonowaniem i odtworzeniem istniejącej 
nawierzchni 

szt. 500

UM.2
Ustawienie słupków do znaków drogowych/ urządzenia bezpieczeństwa w gruncie z zabetonowaniem poprzedzone usunięciem 
zniszczonego słupka i odtworzeniem istniejącej nawierzchni, 

szt. 300

UM.3 Ustawienie słupków do znaków drogowych na chodnikach/naw. asfaltowej z zabetonowaniem i odtworzeniem istniejącej nawierzchni szt. 100

UM.4
Ustawienie słupków do znaków drogowych/ urządzenia bezpieczeństwa na chodnikach/naw. asfaltowej z zabetonowaniem poprzedzone 
usunięciem zniszczonego słupka i odtworzeniem istniejącej nawierzchni 

szt. 100

KATEGORIA V. S. Urz ądzenia bezpieczeństwa ruchu nieodblaskowe 

KATEGORIA VI. UM. Ustawienie i monta ż oznakowania w tym koszty materiałów pomocniczych, bez kosztów kategorii Z, UB, S

załącznik nr 4

CZĘŚĆ I. OZNAKOWANIE PIONOWE

KATEGORIA I.Z.1 Tablice znaków drogowych wykonywanych z folii odblaskowej II generacji /cena obejmuje dodatkowo montaż na kontrukcji wsporczej/

KATEGORIA II. Z2. Tablice znaków drogowych  wykonanych z folii odblaskowej  I generacji /cena obejmuje dodatkowo montaż/

KATEGORIA III. Z3. Tablice znaków drogowych  wykonanych z folii odblaskowej  I generacj /cena obejmuje dodatkowo montaż/

KATEGORIA IV. UB1. Urz ądzenia bezpieczeństwa ruchu  w całości lub częściowo odblaskowe /cena obejmuje dodatkowo montaż/



UM.5 Ustawienie słupków poddawalnych do znaków drogowych  w gruncie z zabetonowaniem i odtworzeniem istniejącej nawierzchni szt. 20

UM.6
Ustawienie słupków poddawalnych do znaków drogowych  na chodnikach/naw. asfaltowej z zabetonowaniem i odtworzeniem istniejącej 
nawierzchni

szt. 10

UM.7 Ustawienie/montaż słupka prowadzącego U-1a/1b pochodzącego z odzysku. szt. 100
UM.8 Obrócenie tarczy znaku wokół osi słupka bez jej demontażu, z ponownym przymocowaniem tarczy.  szt. 1000
UM.9 Prostowanie tarczy znaku drogowego szt. 100
UM.10 Wyprostowanie zgiętego słupka znaku bez jego rozbiórki   szt. 500
UM.11 Naprawa słupka poddawalnego/przytwierdzenie zerwanej części słupka do podstawy szt. 50
UM.12 Przymocowanie tablicy znaku drogowego o powierzchni do 1 m2 szt. 5000
UM.13 Przymocowanie tablicy znaku drogowego o powierzchni powyżej 1 m2 szt. 50
UM.14 Przymocowanie tabliczki z nazwą ulicy szt. 50
UM.15 Oczyszczenie elementów stalowych rurowych  ręcznie - słupków do znaków , ogrodznie segmentowe 1 mb rurki 1000
UM.16 Malowanie słupków Φ 60 mm  farbami do gruntowania poliwinylowo-akrylowymi - 2 warstwy 1 mb rurki 450
UM.17 Malowanie słupków Φ 60 mm  farbami nawierzchniowymi poliwinylowo-akrylowymi - 1 warstwa/ kolor szary/ 1 mb rurki 450

UM.18
Malowanie słupków i modułów ogrodzenia segmentowego U-12a Φ 60 mm  farbami nawierzchniowymi poliwinylowo-akrylowymi - 1 
warstwa /kolor biały/ 

1 mb barierki 1500

VII.
T.1 Montaż i demontaż tymczasowego oznakowania na czas ,,Wszystkich Świętych" zdarzenie 1
T.2 Montaż i demontaż tymczasowego oznakowania na czas ,,Święta Niepodległości" zdarzenie 1
T.3 Montaż i demontaż tymczasowego oznakowania na czas ,,Święta Ogniowego" zdarzenie 1

T.4
Tymczasowe zabezpieczenie znakami miejsca zdarzenia. Obejmuje ustawienie i demontaż 2 komletów znaków na słupkach (B-33/30 i A-11-
12abc) lub 2 komletów zapór drogowych U-20b ze znakiem C-9-10 i taśmą ostrzegawczą U-22 ( do długości 10 mb.). Znaki średniej 
wielkości odblaskowe.

zdarzenie 50

VIII.
DR.1 Rozbiórka słupka do znaków drogowych w gruncie/ odtworzenie istniejącej nawierzchni szt. 100
DR.2 Rozbiórka słupka do znaków drogowych w chodniku/ odtworzenie istniejącej nawierzchni szt. 100
DR.3 Zdjęcie  tablicy znaku drogowego o powierzchni do 1 m2 szt. 500
DR.4 Zdjęcie  tablicy znaku drogowego o powierzchni powyżej  1 m2 szt. 50
DR.5 Rozbiórka słupka prowadzącego U-1a/U-1b szt. 100
DR.6 Rozbiórka zniszczonego ogrodzenia segmentowego U-12a - moduł szt. 30
DR.7 Rozbiórka zniszczonego ogrodzenia segmentowego U-12a -słupek i odtworzenie istniejącej nawierzchni/ szt. 50
DR.8 Rozbiórka słupka blokującego w chodniku  U-12c i odtworzenie istniejącej nawierzchni szt. 25
IX.

MC.1 Mycie słupków prowadzących U-1a/b szt. 150
MC.2 Mycie tarcz znaków/lico/ 0,15 - 0,5 m2 szt. 300
MC.3 Mycie tarcz znaków/lico/ 0,51 - 0,8 m2 szt. 500
MC.4 Mycie tarcz znaków/lico/ 0,81 - 1,0 m2 szt. 500
MC.5 Mycie tarcz znaków /lico powyżej 1m2 m² 500
MC.6 Mycie luster drogowych u-18a szt. 100

MC.7 Mycie ogrodzenia segmentowego U-12a/rura Φ 48 1 mb barierki 1000

MC.8 Czyszczenie powierzchni tarczy z graffiti i naklejek /pole robocze / m² 100

MC.9
Korekta treści znaków drogowych - uzupełnienie ubytków, zmiana treści tabliczek T / powierzchnia robocza / Folia czarna, biała 
odblaskowa. Cena uwzględnia usunięcie starej aplikacji

m² 20

MC.10
Korekta treści znaków drogowych - uzupełnienie ubytków, zmiana treści tabliczek T / powierzchnia robocza / Folia odblaskowa biała, żółta, 
czerwona, niebieska, zielona. Cena uwzględnia usunięcie starej aplikacji

m² 10

MC.11 Oklejanie słupków folią II gen /mb słupka/ mb 600

KATEGORIA VII. T. Tymczasowe oznakowanie /montaż wraz z demontażem/

KATEGORIA VIII. DR. Demonta ż i rozbiórka oznakowania i inne roboty

KATEGORIA IX. MC. Mycie i czyszczenie oznakowania


