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45233290-8 INSTALOWANIE ZNAKÓW DROGOWYCH

D-07.01.01 Oznakowanie poziome

1 D-07.01.01 Oznakowanie poziome jezdni - linie segregacyjne i 

krawędziowe ciągłe malowane: mechanicznie - 

Malowanie - linie ciągłe (cienkowarstwowe, farbą 

akrylową).

m2 48,00

2 D-07.01.01 Oznakowanie poziome jezdni - linie segregacyjne i 

krawędziowe przerywane malowane: mechanicznie 

- Malowanie - linie przerywane (cienkowarstwowe, 

farbą akrylową).

m2 21,00

3 D-07.01.01 Oznakowanie poziome jezdni - linie na 

skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych 

malowane: mechanicznie - Malowanie - linie na 

skrzyżowaniach i przejściach (linie na 

skrzyżowaniach, przejścia dla pieszych, przejazdy 

dla rowerów, powierzchnie wyłączone z ruchu, 

strzałki kierunkowe, koperty) (cienkowarstwowe).

m2 58,00

4 D-07.01.01 Próg zwalniający wyspowy QUARTET                   

2m x 1,8m.

szt. 8

5 D-07.01.01 Zamontowanie elementu do nawierzchni: azyl 

drogowy segmentowy wykonany z granulatu 

gumowego przykręcany do nawierzchni koloru 

czerwonego o wym. 50x50x10cm-element 

wewnętrzny-cena producenta za materiał, 

robociznę i sprzęt.

szt. 15

6 D-07.01.01 Zamontowanie elementu do nawierzchni: azyl 

drogowy segmentowy wykonany z granulatu 

gumowego przykręcany do nawierzchni koloru 

czerwonego o wym. 50x50x10cm-element narożny 

(wyokrąglony) z obrzeżem oznakowanym 

elementami odblaskowymi-cena producenta za 

materiał, robociznę i sprzęt.

szt. 8

7 D-07.01.01 Zamontowanie elementu do nawierzchni: azyl 

drogowy segmentowy wykonany z granulatu 

gumowego przykręcany do nawierzchni koloru 

czerwonego o wym. 50x50x10cm-element skrajny 

z obrzeżem oznakowanym elementami 

odblaskowymi-cena producenta za materiał, 

robociznę i sprzęt.

szt. 22

D-07.02.01 Oznakowanie pionowe

8 D-07.02.01 Słupki do znaków drogowych z kotwicą do 

zabetonowania: z rur stalowych o śr. 70 mm.

szt. 16

9 D-07.02.01 Przymocowanie niepodświetlonych znaków 

drogowych znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, 

informacyjne: tablice o powierzchni do 0,30 m2- 

tablice znaków wielkości S - średnie z folią 

odblaskową 2 generacji (znak A-11a).

szt. 8

10 D-07.02.01 Przymocowanie niepodświetlonych znaków 

drogowych znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, 

informacyjne: tablice o powierzchni do 0,30 m2- 

tablice znaków wielkości S - średnie z folią 

odblaskową 2 generacji (znak B-33 (30),                        

B-34 (30)).

szt. 16

11 D-07.02.01 Przymocowanie niepodświetlonych znaków 

drogowych znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, 

informacyjne: tablice o powierzchni do 0,30 m2- 

tablice znaków wielkości S [600mm x 600mm] - 

średnie z folią odblaskową 2 generacji (znak D-6).

szt. 2

12 D-07.02.01 Przymocowanie niepodświetlonych znaków 

drogowych znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, 

informacyjne: tablice o powierzchni do 0,30 m2- 

tablice znaków wielkości S [600mm x 250mm] - 

średnie z folią odblaskową 2 generacji (tabliczka    

T-1).

szt. 8

13 D-07.02.01 Słupki przeszkodowe U-5b zespolony ze znakiem       

C-9 z kołkami (dostarczenie słupka i montaż).

szt. 2

14 D-07.02.01 Tablica uchylna U-24 z elementami 

odblaskowymi.

szt. 30

RAZEM 

WARTOŚĆ ROBÓT - STAŁA ORGANIZACJA RUCHU (bez Vat)

PRZEDMIAR ROBÓT - OFERTA 

Stała organizacja ruchu

Opracowanie dokumentacji projektowej na wprowadzenie zmian                                    

w docelowej organizacji ruchu w rejonie przedszkoli, szkół                                    

podstawowych i gimnazjów w Poznaniu                                                                     

(program „Bezpieczna Droga do Szkoły").                                                                                   

Szkoła Podstawowa Nr 90 przy ul. Chociszewskiego 56.                                                                       
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