
Nazwa Ilość

[1] [2] [3] [4]

I. Obwód Drogowo - Mostowy w Ostrołęce przy ul. Lokalnej 2
1 Pionowe znaki drogowe. Tablice znaków  informacyjnych. 

D-42 - "obszar zabudowany" szt. 20

D-43 - "koniec obszaru zabudowanego" szt. 20

2 U-18a  - "lustra drogowe wypukłe śr 900mm." szt. 10

3 U-24 - "tablice uchylne z elementami odblaskowymi" szt. 10

4 Pionowe znaki drogowe. Tablice kierunku i miejscowości.

E-4 "Lipianka." (w prawo) szt. 1

E-4 "Lipianka." (w lewo) szt. 1

5 Naklejki lica znaków

A-11a "próg zwalniający" szt. 10

B-18 (8 ton) "zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 
..t" 

szt. 10

B-18 (12 ton) "zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej 
ponad ..t" 

szt. 10

 B-33 (30km/h) - "ograniczenie prędkości" szt. 10

 B-33 (40km/h) - "ograniczenie prędkości" szt. 10

 B-33 (50km/h) - "ograniczenie prędkości" szt. 10

 B-33 (60km/h) - "ograniczenie prędkości" szt. 10

 B-33 (70km/h) - "ograniczenie prędkości" szt. 10

 B-34 (30km/h) - "koniec ograniczenie prędkości" szt. 10

 B-34 (40km/h) - "koniec ograniczenie prędkości" szt. 10

 B-34 (50km/h) - "koniec ograniczenie prędkości" szt. 10

 B-34 (60km/h) - "koniec ograniczenie prędkości" szt. 10

 B-34 (70km/h) - "koniec ograniczenie prędkości" szt. 10

PRZEDMIAR ROBÓT

na dostawę znaków drogowych, tablic drogowych wraz z kompletem obejm do siedzib Obwodów 
Drogowo - Mostowych 

 - wielkość średnia, folia typu I 

L.p. Wyszczególnienie  elementów  rozliczeniowych
Jednostka
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II. Obwód Drogowo - Mostowy w Kadzidle przy ul. Lokalnej 14

6
Pionowe znaki drogowe. Tablice znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i 
informacyjnych. 
A-2 "niebezpieczny zakręt w lewo" szt. 5
A-3 "dwa niebezpieczne zakręty - pierwszy w prawo" szt. 11
A-4 "dwa niebezpieczne zakręty - pierwszy w lewo" szt. 5
A-6a "skrzyżowanie z drogą podporządkowaną po obu stronach" szt. 10
A-12b "zwężenie jezdni - prawostronne" szt. 2
A-12c "zwężenie jezdni - lewostronne" szt. 2

B-2 "zakaz wjazdu" szt. 3

D-42 - "obszar zabudowany" szt. 3

D-43 - "koniec obszaru zabudowanego" szt. 3

7 Naklejki lica znaków

T-3 "Koniec" szt. 10

8 Naklejki "m" do tabliczek T-1 szt. 20

9 Naklejki "km" do tabliczek T-1 szt. 20

10 Naklejki cyfr "1" do tabliczek T-2 szt. 10
11 Naklejki cyfr "2" do tabliczek T-2 szt. 10
12 Naklejki cyfr "3" do tabliczek T-2 szt. 10

13 Naklejki cyfr "4" do tabliczek T-2 szt. 10

14 Naklejki cyfr "5" do tabliczek T-2 szt. 10
15 Naklejki cyfr "6" do tabliczek T-2 szt. 10

16
U-12a "barierki ochronna typ olsztyński" dł. 2m  (barwy czerwono - białe) - 
przęsła

szt. 10

17 Słupki do barierek ochronnych barwy czerwono - białej szt. 8

18 U-12a "barierki ochronna typ olsztyński" dł. 2m  (barwy żółtej) - przęsła szt. 7

19 U-12a "barierki ochronna typ olsztyński" dł. 1,5m  (barwy żółtej) - przęsła szt. 4

20 Słupki do barierek ochronnych barwy żółtej szt. 14

21 U-21ab "tablice kierujące" szt. 4

22 Podstawy do tablic kierujących U-21ab szt. 4

23 Pionowe znaki drogowe. Tablice kierunku i miejscowości.

E-4 "Gutocha  1." (w prawo) szt. 1

E-4 "Gutocha  1." (w prawo) szt. 1

E-17a "Białobrzeg Bliższy" szt. 2

E-18a "Białobrzeg Bliższy" szt. 2

E-17a "Kruki" szt. 1

E-18a "Kruki" szt. 1

24 Tabliczka T-1 o treści 150m szt. 10
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25 Tabliczka T-1 o treści 200m szt. 10

26
Tabliczki w kolorze żółtym do znaków ostrzegawczych. Treść tabliczki: 
"STOP 150m"

szt. 6

27

Tabliczka urzędowa o wym. 30 x 90cm, barwy czerwonej o treści:
 "ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W OSTROŁĘCE
 OBWÓD DROGOWO - MOSTOWY W KADZIDLE
   ul. Lokalna 14"

szt. 1


