
Załącznik nr 1

Cena

[zł netto]

Wartość

[zł netto]

I

Remont bieżący na obiektach inżynieryjnych oraz dojazdach z wykonaniem 

projektu branży kolejowej na wymianę nawierzchni oraz demontaż nawierzchni w 

km od 355+033 do km 355+669

1 Energetyka trakcyjna

1.1
Zabezpieczenie przewodów jezdnych i liny nośnej sieci trakcyjnej na czas prowadzenia 

robót
2.000 kpl 0.00 zł

1.2 Zabezpieczenie istniejącej infrastrukury obcej na obiekcie na czas prowadzenia robót 2.000 kpl 0.00 zł

1.3
Inne (np.: usunięcie kolizji, inne nie zapisane sytuacje wy- nikłe w trakcie prowadzenia 

robót)
1.000 kpl 0.00 zł

1.4 Wyłączenie/załączenie napięcia w sieci trakcyjnej 10.000 kpl 0.00 zł

1.5 Regulacja sieci trakcyjnej do 1500m 2.000 kpl 0.00 zł

2 Energetyka nietrakcyjna

2.1 Zabezpieczenie istniejącej infrastrukury obcej na obiekcie na czas prowadzenia robót 2.000 kpl 0.00 zł

2.2
Inne (np.: usunięcie kolizji, inne nie zapisane sytuacje wy- nikłe w trakcie prowadzenia 

robót)
1.000 kpl 0.00 zł

3 Branża SRK

3.1 Usunięcie kolizji 1.000 kpl 0.00 zł

4 Prace zabezpieczające

4.1
Uszynienia tyrystorowe wraz z projektami - ZWIERNIKI PO STRONIE 

ZAMAWIAJĄCEGO
2.000 kpl 0.00 zł

4.2
Uciąglenie uszynienia poprzez montaż przewodów pomię dzy barierami, usunięcie 

starych uszynień
200.000 kpl 0.00 zł

4.3
Układanie kozłów oporowych z pokładów wraz z demon- tażem na czas prowadzenia 

robót
4.000 kpl 0.00 zł

5 Prace rozbiórkowe

5.1 Cięcie szyn UIC60 54.000 cięć 0.00 zł

5.2 Demontaż mostownic  - SPRZĘT PO STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO 200.000 m3 0.00 zł

5.3
Rozbiórka odbojnicy szynowej oraz prowadnicy szynowej - SPRZĘT PO STRONIE 

ZAMAWIAJACEGO
1450.000 m 0.00 zł

5.4 Rozbiórka krat pomostowych typu WEMA 700.000 m2 0.00 zł

5.5 Mechaniczna rozbiórka toru kolejowego. - SPRZĘT PO STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO 1.275 km 0.00 zł

5.6
Rozbiórka blach zabezpiecznia przeciwpożarowego na obiektach wraz z odwozem na 

wskazane miejsce
2250.000 m2 0.00 zł

5.7
Demontaż blach przeciwwykolejnicowych na obiektach wraz z odwozem na wskazane 

miejsce - SPRZĘT PO STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO
1350.000 m 0.00 zł

5.8
Wybieranie warstwy tłucznia na głębokość 20cm - SPRZĘT PO STRONIE 

ZAMAWIAJĄCEGO
800.000 m2 0.00 zł

5.9
Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników - dodatek  za 

każde dalsze 5 cm głębokości - SPRZĘT PO STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO
2400.000 m2 0.00 zł

5.10
Wybieranie bez oczyszczania podsypki z tłucznia w torze zamkniętym - SPRZĘT PO 

STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO
2000.000 m3 0.00 zł

6 Prace geodezyjne

6.1 Prace pomiarowe przed i po wykonawcze w torze nr 1 i 2 4.000 kpl 0.00 zł

7 Prace laboratoryjne i pomiarowe

7.1

Badania modułu odkształcalności gruntu pod strefy przej- ściowe, warstw strefy 

przejściowej, podbudowy i tłucznia oraz zageszczeń za przyczółkami. Badania sondą 

dyna- miczną

20.000 szt 0.00 zł

8 Wykopy

8.1 Wykonanie wykopów - SPRZĘT PO STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO 100.000 m3 0.00 zł

8.2
Załadunek ziemi z wykopów z transportem urobku samo- chodami samowyładowczymi 

na odl.do 1 km - SPRZĘT PO STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO
100.000 m3 0.00 zł

8.3
Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami 

samowyładowczymi - SPRZĘT PO STRONIE ZAMAWIAJĄCEEGO
100.000 m3 0.00 zł

8.4
Zasypywanie przestrzeni za ścianami skrzydeł przy użyciu ubijaków mechanicznych - 

SPRZĘT PO STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO
200.000 m3 0.00 zł

9 Izolacje powierzchni betonowych
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9.1

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wy- konywane na zimno - pionowe 

z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa  - MATERIAŁ PO STRONIE 

ZAMAWIAJĄCEGO

1000.000 m2 0.00 zł

9.2

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wy- konywane na zimno - pionowe 

z roztworu asfaltowego - każda następna warstwa  - MATERIAŁ PO STRONIE 

ZAMAWIAJĄCEGO

1000.000 m2 0.00 zł

10 Drenaż

10.1 Drenaż - podsypka filtracyjna ze żwiru lub pospółki w wykopie 20.000 m3 0.00 zł

10.2
Drenaż rurowy w wykopie nawodnionym -rury PCV o śr.160 perforowane w otulinie 

kokosowej - MATERIAŁ PO STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO
600.000 m 0.00 zł

11 Strefy wzmocnione między obiektami

11.1 Ręczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcujne nawierzchni 300.000 m2 0.00 zł

11.2 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 35 cm 300.000 m2 0.00 zł

11.3 Warstwa wzmacniajaca pod geokratę wysokości 20,0 cm 300.000 m2 0.00 zł

11.4 Warstwa wzmacniajaca pod geowłókninę 300.000 m2 0.00 zł

11.5

Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami i geow- łókninami na gruntach o 

umiarkowanej nośności sposo- bem ręcznym - geowłóknina pod podbudowę z klińca - 

geokrata zbrojąca strefę przejściową - MATERIAŁY PO STRONIE 

ZAMAWIAJĄCEGO

300.000 m2 0.00 zł

12 Montaż toru w granicach obiektów

12.1
Montaż mostownic typu I 22x24 cm dł 2,5m z drewna miękkiego - MATERIAŁ I 

SPRZĘT PO STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO
125.000 m3 0.00 zł

12.2
Montaż mostownic typu III 3,0 m z drewna miękkiego - MATERIAŁ I SPRZĘT PO 

STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO
40.000 m3 0.00 zł

12.3

Dostosowawanie poprzez wymianę lub poprawienie do 15% stolików centrujących - na 

długości 630mbWymiana lub poprawienie do 15% stołków podmostowni- cowych na 

długości 630 m - SPRZĘT PO STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO

1.000 kpl. 0.00 zł

12.4 Zgrzewanie szyn UIC60 E1 100.000 szt. 0.00 zł

12.5

Zabudowa blach zabezpieczenia przeciwwykolejeniowego w postaci blach grubości 

10mm pod szynami tocznymi oraz odbojnicami lub prowadnicami. - MATERIAŁ I 

SPRZĘT PO STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO

675.000 m2 0.00 zł

12.6
Wykonanie zabezpieczenia przeciwpożarowego w miejs- cach istniejących - MATERIAŁ 

I SPRZĘT PO STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO
2250.000 m2 0.00 zł

12.7
Układanie toru kolejowego na moście - MATERIAŁY I SPRZĘT PO STRONIE 

ZAMAWIAJĄCEGO
1400.000 m 0.00 zł

12.8
Układanie odbojnic szynowych na moście - z szyn starou- żytecznych zdemontowanych - 

SPRZĘT PO STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO
1300.000 m toru 0.00 zł

12.9

Naprawa toru przez wymianę pojedynczych zniszczonych podkładów drewnianych na 

podsypce z tłucznia - podkła- dy typu 2B z drewna twardego - MATERIAŁY I SPRZĘT 

PO STRONIE ZAMAWJAĄCEGO

1000.000 podkład 0.00 zł

12.10

Balastowanie torów na podkładach o rozstawie normal- nym na podsypce z tłucznia przy 

użyciu ciężkich maszyn torowych. Wagony Fd. - MATERIAŁ PO STRONIE 

ZAMAWIAJĄCEGO

2000.000 m3 0.00 zł

12.11 Podbicie toru podbijarką torową 2.000 kpl. 0.00 zł

13 Chodniki służbowe i balustrady

13.1

Montaż drewnianych belek podchodnikowych - wykonanie rusztu w celu przekrycia 

przestrzeni pomiędzy sąsiednimi obiektami - MATERIAŁ PO STRONIE 

ZAMAWIAJĄCEGO

20.000 m3 0.00 zł

13.2
Ułożenie chodnika z krat pomostowych typu WEMA - MATERIAŁ PO STRONIE 

ZAMAWIAJĄCEGO
700.000 m2 0.00 zł

14 Skarpy ,

14.1 Naprawa stozków nasypu kolejowego -ręczne formowa- nie nasypów z gruntu z dowozu 15.000 m3 0.00 zł

14.2 Plantowanie skarp i korony nasypów 100.000 m2 0.00 zł

14.3 Wzmacnianie podłoża gruntowego geokratami o wyso- kości 5 cm 100.000 m2 0.00 zł

14.4 Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za każde na- stępne 5 cm humusu 100.000 m2 0.00 zł

14.5 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm 5000.000 m2 0.00 zł

14.6
Brukowanie skarp, przekopów i nasypów na podsypce z piasku lub pospółki z zalaniem 

szczelin zaprawą cemen- tową 
100.000 m2 0.00 zł

0.00 zł

Przy kalkulacji oferty należy uwzględnić wszystkie zapisy zawarte w Zaproszeniu do złożenia oferty

RCO szacunkowe - rozliczenie nastąpi za faktyczną ilość robót

Ogółem wartość robót
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