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KOSZTORYS OFERTOWY
Lp.
1

Jedn.obm.

Ilość

km

0,99

szt

1,00

m

56,50

m3

3,55

Roboty ziemne przy wykonaniu koryta gł do 30 cm na całej szerokośc drogi przy
użyciu koparki z załadunkiem na samochody i odwozem na odkład Wykonawcy nawiązanie do istniejącej nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej

m3

16,60

Formowanie i zagęszczanie gruntu dowiezionego sypkiego, żwirowego (Po, Pr,Ps) lokalne wyrównanie koryta , uzupełnienie skarp i poboczy

m3

237,60

m3

78,78

m3

8,08

m

101,00

m3

71,64

szt

28,00

m

655,00

Podstawa

Opis
Roboty przygotowawcze
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym

1.

D-01.01.01

2.

Wycena własna Wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas robót
Roboty rozbiórkowe

2

3.

D-01.02.04

Rozebranie przepustów rurowych betonowych na zjazdach do posesji

4.

D-01.02.04

Wywiezienie gruzu z terenu budowy

3

Roboty ziemne

5.

6.

D-02.01.01

D-02.03.01

4

Odwodnienie
7.

D-02.01.01

Wykopy oraz przekopy wyk. z odwozem urobku, koparkami podsiębiernymi o poj łyżki
do 0,25 m3 w gr. Kat III

8.

D-06.02.01

Przepusty pod zjazdami - ławy fundamentowe żwirowe gr. 20 cm

9.

D-06.02.01

Przepusty rurowe z PEHD o śr. 300mm pod zjazdami

10. D-06.02.01, D02.03.01, D03.01.03a
11. D-06.02.01
12. D-06.04.01

5

Zasypywanie wykopów gruntem dowiezionym sypkim żwirowym (po, Pr, Ps) przepusty
pod koroną drogi, z zagęszczaniem ręcznym
Ścianki czołowe z prefabrykatów betonowych dla przepustu o średnicy 400 mm
Oczyszczenie i odtworzenie rowu z wyprofilowaniem spadku do istniejących rowów
poprzecznych, z profilowaniem dna skarp - wywóz urobku na wysypisko Wykonawcy
Roboty konstrukcyjne - PODBUDOWY

13. 04.01.01

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki i walca

m2

5471,00

14. 04.04.02

Warstwa podbudowy z mieszanki kamiennej 0-31,5 mm, grubość warstwy po
zagęszczeniu 25 cm - pod nawierzchnią i poboczami

m2

5471,00

m2

3999,00

m2

63,80

m2

63,80

m2

59,00

Oczyszczenie i skropienie nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg /
m2

m2

59,00

Warstwa ścieralna z BA KR 3-4 o uziarnieniu 0-11mm, grubość warstwy po
zagęszczeniu 5 cm

m2

3999,00

6

Roboty nawierzchniowe

15. 04.03.01

Oczyszczenie i skropienie nawierzchni niebitumicznej emulsją asfaltową w ilości 0,7 kg
/ m2

16. 04.07.01

Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego o uziarn. 0-22mm - gr. 7 mm

17. 04.03.01

Oczyszczenie i skropienie nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg /
m2

18. 05.03.05b

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0-16 mm - gr. 6 cm

19. 04.03.01

20. 05.03.05a
7

Roboty wykończeniowe

21. D-05.02.01

Nawierzchnie kamienne z mieszanki 0-31,5 mm (pobocza) gr. 5 cm po zagęszczeniu z
kruszywa rozścielonego mechanicznie

m2

1489,00

22. D-05.02.01

Nawierzchnie kamienne z mieszanki 0-31,5 mm (zjazdy) gr. 10 cm po zagęszczeniu z
kruszywa rozścielonego mechanicznie

m2

305,00

8

Oznakowanie

23. D-07.02.01

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm

szt

24. D-07.02.01

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm

szt

25. D-07.02.01

Demontaż pionowych znaków drogowych z wywozem do Zarządcy drogi

szt

26. D-07.02.01

Usuwanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego

szt

27. D-07.02.01

Malowanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego

szt

5,31

szt

0,99

9
28. Analiza własna

6,00
6,00
3,00
1,08

Inwentaryzacja powykonawcza
Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Wartość kosztorysowa robót z podatkiem VAT

Cena jedn.

Wartość

