
KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Nr spec.
techn.

Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1

d.1
D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych

- trasa dróg w terenie równinnym wraz z opracowa-
niem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

km 0.95

2
d.1

D-01.03.02 Mechaniczne usunięcie karp o śr. 35-65 wraz z wywo-
zem

szt. 11.00

3
d.1

D-01.03.02 Mechaniczne karczowanie krzaków ha 0.02

4
d.1

D-01.03.02 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z brukowca
wraz z przewiezieniem materiału z rozbiórki na plac
Inwestora odl. do 6 km

m2 1781.70

5
d.1

D-01.03.02 Ręczne rozebranie nawierzchni zjazdów z betonowej
kostki brukowej gr. 8cm wraz z ułożeniem na podsyp-
ce cementowo-piaskowej  gr. 10cm

m2 32.70

Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2 ROBOTY ZIEMNE
6

d.2
D-02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębierny-

mi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. II-IV z wywozem
urobku w miejsce wyznaczone przez Wykonawcę Ro-
bót

m3 1755.83

7
d.2

D-02.01.01 Wykonanie nasypów z gruntu kat. I z transportem
urobku z dokopu w nasyp wraz z formowaniem i za-
gęszczeniem

m3 49.26

Razem dział: ROBOTY ZIEMNE
3 ODWODNIENIE - RÓW KRYTY
8

d.3
D-02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębierny-

mi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. II-IV z transpor-
tem urobku samochodami samowyładowczymi w
miejsce wyznaczone przez Wykonawcę Robót

m3 219.52

9
d.3

D-03.02.00 Umocnienie wykopów szalunkami (boksy stalowe)
wraz z odwodnieniem wykopów

m2 133.70

10
d.3

D-03.02.00 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich
grub. 15 cm

m3 22.57

11
d.3

D-02.03.01 Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych grun-
tem niewysadzinowym kat.I z dokopu wraz z zagęsz-
caniem ubijakami mechanicznymi (grubośc warstwy
30cm w stanie luznym)

m3 189.62

12
d.3

D-03.02.00 Kanały z rur PP K2 SN8 łączonych na wcisk o śr. 300
mm

m 95.50

13
d.3

D-03.02.00 Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200
mm - rury lite SN8

m 28.00

14
d.3

D-03.02.00 Studnie kanaliazacyjne niewłazowe z rury PP korugo-
wanej o śr.600 mm w gotowym wykopie wraz z pierś-
cieniem odciążającym, włazem żeliwnym o klasie ob-
ciążenia D400

szt. 4.00

15
d.3

D-03.02.00 Studzienki ściekowe uliczne z rury PP karbowanej o
śr.425 mm wraz z pierścieniem odciążającym, wpus-
tem żeliwnym o klasie obciążenia D400

szt. 4.00

Razem dział: ODWODNIENIE - RÓW KRYTY
4 PODBUDOWY

16
d.4

D-04.01.01 Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane me-
chanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstruk-
cyjne nawierzchni

m2 5246.16

17
d.4

D-04.05.01 Warstwa z kruszywa naturalnego stabilizowanego ce-
mentem o Rm=2,5 MPa grubości po zagęszczeniu 15
cm pielęgnowane piaskiem i wodą - chodnik

m2 4828.66

18
d.4

D-04.04.02 Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki kru-
szyw łamanych 0/31,5mm stabilizowanych mecha-
nicznie o grubości po zagęszczeniu 20 cm

m2 4678.60

19
d.4

D-04.04.02 Wyrównanie istniejącej  nawierzchni z brukowca mie-
szanką kruszyw łamnych 0/31,5mm

m3 55.90

Razem dział: PODBUDOWY
5 NAWIERZCHNIE

20
d.5

D-04.04.02 Wykonanie nawierzchni z mieszanki kruszyw łama-
nych 0/31,5mm stabilizowanych mechanicznie o gru-
bości po zagęszczeniu 20 cm

m2 417.50

21
d.5

D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową nawierz-
chni drogowych pod warstwę wiążącą i ścieralną

m2 10166.88

22
d.5

D-05.03.05b Wykonanie warstwy wiążącej gr. 4cm z AC 11 W 50/
70

m2 5120.88

23
d.5

D-05.03.05 Wykonanie warstwy ścieralnej z AC 11 S 50/70 gr.
4cm

m2 5046.00

Razem dział: NAWIERZCHNIE
6 ELEMENTY ULIC
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24
d.6

D-06.01.01b Krawężniki betonowe o wymiarach 15x22x100,
15x30x100cm na podsypce cementowo-piaskowej z
wykonaniem ław i oporu z betonu C8/10

m 382.00

25
d.6

D-06.03.01 Ściek z elementów betonowych o wym. 60x50x15cm
na ławie z oprem z betonu C8/10

m 20.00

Razem dział: ELEMENTY ULIC
7 OZNAKOWANIE

26
d.7

Rozebranie słupków do znaków wraz z demontażem
znaku

szt. 3.00

27
d.7

D-07.02.01 Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych
śr.50mm

szt. 8.00

28
d.7

D-07.02.11 Przymocowanie znaków do gotwych słupków szt. 7.00

Razem dział: OZNAKOWANIE
8 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

29
d.8

D-08.03.01 Wykonanie poboczy z mieszanki kruszyw łamanych
0/31,5mm stabilizowanych mechanicznie  o grubości
po zagęszczeniu 10 cm

m2 1315.60

Razem dział: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem wartość kosztorysowa robót

Słownie:  
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