
 

 

Przykładowe działania i ich szacunkowa wycena  

 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi 

 

1.  
Budowa chodnika z kostki na podbudowie z kruszywa stabilizowanego 
mechanicznie wraz z wykonaniem koryta w gruncie – 1,5 m szerokości 
zlokalizowany poza rowem 

400,00 –  
500,00 zł/m2 

2.  
Budowa drogi rowerowej z masy bitumicznej na podbudowie z kruszywa 
stabilizowanego mechanicznie wraz z wykonaniem koryta w gruncie  
i włożeniem krawężników – 2,5 m szerokości poza rowem 

500,00 –  
600,00 zł/m2 

3.  Budowa sygnalizacji świetlnej wzbudzanej na przejściu dla pieszych  
100 000,00 – 
150 000,00 zł 

4.  Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu czterowlotowym  
300 000,00 – 
500 000,00 zł 

5.  Budowa zatok autobusowych (para zatok) na drodze klasy G  
300 000,00 – 
400 000,00 zł 

6.  
Doznakowanie miejsc niebezpiecznych np. zestaw aktywnych 
podświetlanych znaków D-6 z systemem zasilania solarnego  
i generatorem wiatrowym  

30 000,00 –  
40 000,00 zł  

 

Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego 

Przykładowe ceny ławek: 

1.  ŁAWKA SPARTAN 
380,00 zł netto/szt. (+ 23 % VAT) 

2.  ŁAWKA SPARTAN BIS 
435,00 zł netto/szt. (+ 23 % VAT) 

3.  ŁAWKA SPARTAN BAZ OPARCIA 
350,00 zł  netto/szt. (+ 23 % VAT) 

4.  ŁAWKA ŁÓDZKA 
370,00 zł netto/szt. (+ 23 % VAT) 

5.  ŁAWKA ŁÓDZKA BEZ OPARCIA 
334,00 zł netto/szt. (+ 23% VAT) 

6.  ŁAWKA ŁÓDZKA Z PODŁOKIETNIKIEM 
385,00 zł netto/szt. (+ 23 % VAT) 

7.  ŁAWKA GDAŃSKA BIS 
385,00 zł netto/szt. (+ 23 % VAT) 

8.  ŁAWKA ROMA 
560,00 zł netto/szt. (+23 % VAT) 

9.  ŁAWKA ROMA BEZ OPARCIA 
470,00 zł netto/szt. (+ 23 % VAT) 

 



 

 

 

Ogólnopolskie ceny wykonania ogrodzenia – kwoty zostały uśrednione i zawierające 

podatek VAT 

1. Siatka ogrodzeniowa ocynkowana fi 2,3 mm h-1,25 m + PCV + 

słupki fi 42x2,00 mm h-2,00 m + akcesoria + podmurówka h-30 cm = 

montaż + cement i żwir 

85,00 zł/mb 

2. Siatka ogrodzeniowa ocynkowana fi 2,3 mm h-1,50 m + PCV + 

słupki fi 42x2,00 mm h-2,00 m + akcesoria + podmurówka h-30 cm = 

montaż + cement i żwir 

90,00 zł/mb 

3. Siatka ogrodzeniowa ocynkowana fi 2,5 mm h-1,50 m + PCV + 

słupki fi 42x2,00 mm h-2,00 m + akcesoria + montaż + cement i żwir 

58,00 zł/mb 

 

Płyty ogrodzeniowe pełne 

1. 
Wymiary płyt 200x25 lub 200x50 

20,00 – 25,00 zł/szt. 

 

Furtki ogrodzeniowe 

z wypełnieniem panelowym – stal ocynkowana (gwarancja 2 lata) 

 

WYMIAR MATERIAŁ OCYNK 

(CENA) 

MATERIAŁ OCYNK + RAL  

( CENA ) 

1000 X (1230-2030) 603,00 zł – 770,00 zł 666,00 zł – 919,00 zł 

1100 X (1230- 1730) 648,00 zł – 743,00 zł 765,00 zł – 880,00 zł 

1200 X (1230-2030) 684,00 zł – 904,00 zł 802,00 zł – 1 067,00 zł 

1300 X (1530-2030) 802,00 zł – 966,00 zł 925,00 zł – 1 130,00 zł 

 


