
KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Nr spec.
techn.

Opis Jedn. miary Ilo�� Cena
zł

Warto��
zł

(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1 Odtworzenie trasy i punktów wysoko�ciowych
1

d.1.1
D-01.01.01a Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -

trasa drogi w terenie równinnym wraz z inwentaryzacj�
geodezyjn�

km 0.70

1.2 Usuni�cie drzew lub krzaków
2

d.1.2
D-01.02.01 Mechaniczne �cinanie drzew z karczowaniem pni o �red-

nicy 10-15 cm wraz z transportem na odl. do 2 km
szt. 2.00

3
d.1.2

D-01.02.01 Mechaniczne �cinanie drzew z karczowaniem pni o �red-
nicy 16-25 cm wraz z transportem na odl. do 2 km

szt. 1.00

4
d.1.2

D-01.02.01 Mechaniczne �cinanie drzew z karczowaniem pni o �red-
nicy 26-35 cm wraz z transportem na odl. do 2 km

szt. 2.00

5
d.1.2

D-01.02.01 Mechaniczne �cinanie drzew z karczowaniem pni o �red-
nicy 36-45 cm wraz z transportem na odl. do 2 km

szt. 11.00

1.3 Rozbiórka elementów dróg
6

d.1.3
D-01.02.04 Usuni�cie słupków do pionowych znaków drogowych szt 18.00

7
d.1.3

D-01.02.04 Pionowe znaki drogowe - zdj�cie znaków lub drogowska-
zów

szt. 24.00

8
d.1.3

D-01.02.04 Rozebranie obrze�y betonowych na podsypce piaskowej m 612.00

9
d.1.3

D-01.02.04 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubo�-
ci 10 cm

m2 46.20

10
d.1.3

D-01.02.04 R�czne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na
podsypce piaskowej

m2 190.30

11
d.1.3

D-01.02.04 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mine-
ralno-bitumicznych wraz z podbudow� o grubo�ci ł�cznej
20 cm

m2 362.80

12
d.1.3

D-01.02.04 Rozebranie kraw��ników betonowych na podsypce ce-
mentowo-piaskowej z ław� betonow�

m 1 440.10

13
d.1.3

D-01.02.04 Rozebranie chodników z płyt betonowych na podsypce
piaskowej

m2 2 118.10

14
d.1.3

D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych z
wypełnieniem spoin piaskiem

m2 3 006.60

15
d.1.3

D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 6 cm z wywo-
zem materiału z rozbiórki na odl. do 2 km

m2 1 475.10

16
d.1.3

D-01.02.04 Wywóz gruzu z rozbiórki na koncesjonowane składowisko
odpadów samochodami samowyładowczymi na odl. do 5
km z załadunkiem r�cznym

t 1 837.50

2 ROBOTY ZIEMNE
2.1 Wykonanie wykopów
17

d.2.1
D-02.01.01 Wykonanie wykopów kopark� w gruncie kat. III-IV z trans-

portem urobku na odkład samochodami samowyładow-
czymi na odległo�� do 2 km

m3 3 393.50

2.2 Wykonanie nasypów
18

d.2.2
D-02.03.01 R�czne formowanie nasypów z gruntu kat. I-II z dokopu,

dostarczonego samochodami samowyładowczymi
m3 8.30

3 PODBUDOWY
3.1 Profilowanie i zag�szczanie podło�a
19

d.3.1
D-04.01.01 Profilowanie r�czne z zag�szczaniem mechanicznym

podło�a w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni

m2 2 728.80

3.2 Warstwa odcinaj�ca
20

d.3.2
D-04.02.01 Wykonanie warstwy odcinaj�cej z pospółki �wirowej z za-

g�szczeniem mechanicznym o grubo�ci 29 cm
Krotno�� = 1.93

m2 2 728.80

3.3 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
21

d.3.3
D-04.04.02 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm

o grubo�ci 15 cm po zag�szczeniu mechanicznym
m2 2 618.80

22
d.3.3

D-04.04.02 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm
o grubo�ci 10 cm po zag�szczeniu mechanicznym

m2 2 545.10

3.4 Warstwy z betonu asfaltowego
23

d.3.4
D-05.03.05b Wyrównanie istniej�cej nawierzchni betonem asfaltowym

AC 16 W 50/70 mechanicznie
t 23.00

24
d.3.4

D-05.03.05b Wykonanie warstwy wyrównawczo-wi���cej z AC 16 W
50/70 KR1-2 o gr. 5 cm, ze skropieniem mi�dzywarstwo-
wym emulsj� asfaltow�, z transportem z wytwórni na miej-
sce wbudowania

m2 1 454.50

4 NAWIERZCHNIA
4.1 Nawierzchnia jezdni
25

d.4.1
D-05.03.13a Wykonanie warstwy �cieralnej z SMA 8 S 50/70 KR1-2 o

gr. 3 cm, ze skropieniem mi�dzywarstwowym emulsj� as-
faltow�, z transportem z wytwórni na miejsce wbudowania

m2 1 454.50
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26

d.4.1
D-05.03.23a Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej kolo-

rowej o gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
ze spoinowaniem piaskiem

m2 2 411.50

5 ELEMENTY DRÓG I ULIC
5.1 Kraw��niki
27

d.5.1
D-08.01.01b Ustawienie kraw��ników betonowych szarych o wymia-

rach 15x30 cm, z wykonaniem ławy z oporem z betonu
C12/15  o wymiarach 35x10+15x15 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej 1:4

m 504.20

28
d.5.1

D-08.01.01b Ustawienie kraw��ników betonowych szarych o wymia-
rach 15x22 cm, z wykonaniem ławy z oporem z betonu
C12/15  o wymiarach 35x10+15x15 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej 1:4

m 419.90

5.2 Regulacja włazów urz�dze�
29

d.5.2
D-03.02.01a Regulacja pionowa obudów dla zaworów wodoci�gowych i

gazowych
szt. 41.00

30
d.5.2

D-03.02.01a Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicz-
nych

szt. 9.00

31
d.5.2

D-03.02.01a Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych szt. 34.00

32
d.5.2

D-03.02.01a Regulacja pionowa studzienek dla kratek �ciekowych
ulicznych

szt. 5.00

5.3 Zjazdy
33

d.5.3
D-04.01.01 Profilowanie r�czne z zag�szczaniem mechanicznym

podło�a w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne
zjazdów

m2 613.60

34
d.5.3

D-04.02.01 Wykonanie warstwy odcinaj�cej z pospółki �wirowej z za-
g�szczeniem mechanicznym o grubo�ci 29 cm
Krotno�� = 1.93

m2 613.60

35
d.5.3

D-04.04.02 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm
o grubo�ci 15 cm po zag�szczeniu mechanicznym

m2 613.60

36
d.5.3

D-05.03.23a Wykonanie zjazdu z kostki brukowej betonowej kolorowej
o gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 ze spo-
inowaniem piaskiem

m2 613.60

5.4 Chodnik
37

d.5.4
D-04.01.01 Profilowanie r�czne z zag�szczaniem mechanicznym

podło�a w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne
chodnika

m2 2 894.60

38
d.5.4

D-04.02.01 Wykonanie warstwy odcinaj�cej z pospółki �wirowej z za-
g�szczeniem mechanicznym o grubo�ci 29 cm
Krotno�� = 1.93

m2 1 864.80

39
d.5.4

D-04.04.02 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm
o grubo�ci 15 cm po zag�szczeniu mechanicznym

m2 1 788.30

40
d.5.4

D-05.03.23a Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej koloro-
wej o gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej ze spo-
inowaniem piaskiem

m2 1 788.30

41
d.5.4

D-05.03.23a Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej koloro-
wej o gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 10
cm ze spoinowaniem piaskiem

m2 1 029.80

5.5 Obrze�a
42

d.5.5
D-08.03.01 Ustawienie obrze�y betonowych o wymiarach 30x8 cm na

ławie z betonu C 8/10
m 885.50

5.6 Urz�dzenia odwadniaj�ce
43

d.5.6
D-08.05.06a Wykonanie �cieku z betonowej kostki brukowej kolorowej

gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4, ze spoi-
nowaniem piaskiem

m2 146.46

6 ROBOTY WYKO�CZENIOWE
6.1 Ziele� drogowa
44

d.6.1
D-09.01.01 R�czne rozrzucenie ziemi urodzajnej na terenie płaskim i

skarpach grubo�� warstwy 10 cm
Krotno�� = 5

ha 0.01

45
d.6.1

D-09.01.01 Wykonanie trawników siewem na gruncie kat. I-II z nawo-
�eniem

m2 49.80

6.2 Inne
46

d.6.2
D-08.01.01b Wypełnienie betonem C 12/15 szczeliny pomi�dzy kra-

w��nikiem, a istniej�c� nawierzchni�
m2 100.00

47
d.6.2

D-01.03.04 Wykonanie przepustów rur� dwudzieln� pod drogami i in-
nymi przeszkodami wykopem otwartym w gruncie kat. III

m 31.50

7 OZNAKOWANIE DRÓG I URZ�DZENIA BEZPIECZE�STWA RUCHU
7.1 Oznakowanie pionowe
48

d.7.1
D-07.02.01 Ustawienie słupków do pionowych znaków drogowych z

rur stalowych ocynkowanych o �rednicy 60 mm
szt. 13.00

49
d.7.1

D-07.02.01 Przymocowanie do słupków tarcz pionowych znaków dro-
gowych o wielko�ci �redniej z blachy stalowej ocynkowa-
nej, folia II typu

szt. 21.00
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50

d.7.1
D-07.02.01 Ustawienie słupków do pionowych znaków drogowych z

rur stalowych uprzednio zdemontowanych
szt. 1.00

51
d.7.1

D-07.02.01 Przymocowanie tablic znaków drogowych uprzednio zdj�-
tych

szt. 2.00

7.2 Oznakowanie poziome
52

d.7.2
D-07.01.01 Oznakowanie poziome cienkowarstwowe jezdni farb�

chlorokauczukow� - wg zał. 10
m2 3.04

Warto�� kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem warto�� kosztorysowa robót

Słownie:  
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