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KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówie ń
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45221000-2 Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej
45255600-5 Roboty w zakresie kładzenia rur w kanalizacji
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Przebudowa drogi gminnej w m. Łącznik
ADRES INWESTYCJI   :     od km 0+000 do 0+483,38
INWESTOR   :     Gmina Biała
ADRES INWESTORA   :     Rynek 10, 48-210 Biała
BRANŻA   :     drogowo, sanitarna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     Ryszard Nieczypor (aktualizacja cen) (Drogowa  i sanitarna)
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Nr spec.
techn.

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

1 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ULICA NOWA W M. Ł ĄCZNIK OD KM 0+00 DO KM 0+483,3
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1.
1

TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU

1 DM-00.00.00 Tymczasowa organizacja ruchu ryczałt 1,000
1.1.

2
ROBOTY POMIAROWE

2 D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - trasa dróg w
terenie równinnym.

km 0,483

1.1.
3

ROBOTY ZIEMNE

3 D-02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o
poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na skła-
dowisko Wykonawcy wraz z kosztami składowania

m3 973,66

4 D-02.01.01 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach
20x20 cm w gruncie kat.III-IV

m 1026,04

5 D-02.03.01 Nasypy wyk.koparkami zgarniakowymi z bezp.przerzutem
gruntu kat. III-IV uzyskanego z ukopu.

m3 27,50

1.1.
4

PODBUDOWY

6 D-04.01.01 Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mecha-
nicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni - jezdnia

m2 2005,78

7 D-04.01.01 Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie
w gruncie kat. V-VI pod warstwy konstrukcyjne nawierzch-
ni - wjazdy

m2 40,00

8 D-04.02.01 Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10
cm

m2 256,51

9 D-04.02.01 Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.11
cm

m2 195,40

10 D-04.04.02 Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm
- jezdnia i ściek

m2 2201,18

11 D-04.04.02 Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm -
jezdnia

m2 2005,78

12 D-04.04.02 Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 5 cm -
ściek

m2 195,40

13 D-04.04.02 Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm
- wjazdy

m2 40,00

14 D-04.05.01 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem (z wy-
twórni) Rm=2,5 MPa, warstwa gr.10 cm - jezdnia

m2 2005,78

15 D-02.01.01 Ukop piasku na zasypanie wykopów z załadunkiem na sa-
mochody samowyładowcze do 5.0 t na odl. do 1 km po
drogach utwardzonych , grunt kat. II, poj. łyżki 0,60 m3
(lub zakup piasku z transportem - wycena własna)

m3 144,22

1.1.
5

NAWIERZCHNIE

16 D-04.03.01 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2 2005,78
17 D-05.03.05 Nawierzchnie z AC11S o grubości 5 cm (warstwa ścieral-

na)
m2 2005,78

18 D-05.03.23 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8
cm na podsypce cementowo-piaskowej

m2 40,00

1.1.
6

FREZOWANIE NAWIERZCHNI

19 D-05.03.11 Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych
na gł. do 5 cm

m 25,00

20 D-05.03.11 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o
gr. 5 cm

m2 12,50

21 D-05.03.11 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym
załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładow-
czym na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami skła-
dowania

m3 0,31

1.1.
7

ROBOTY UZUPEŁNIAJ ĄCE

22 D-06.04.01 Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z na-
mułu gr. 20 cm

m 80,00

23 D-06.04.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.
60 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hał-
dach z transportem urobku samochodami samowyładow-
czymi na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami skła-
dowania

m3 40,00

1.1.
8

OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

24 D-07.02.01 Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych fi 50 mm szt. 1,00
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25 D-07.02.01 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrze-

gawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2
szt. 1,00

1.1.
9

ELEMENTY ULIC 

26 D-08.01.01 Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z
wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-
piaskowej

m 930,44

27 D-08.01.01 Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm z
wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-
piaskowej

m 47,80

28 D-08.01.01 Krawężniki betonowe - dodatek za ustawienie na łukach o
promieniu do 10 m

m 17,83

29 D-08.03.01 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą ce-
mentową - wjazdy

m 54,64

30 D-08.01.01 Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3 54,07
31 D-08.05.06a Ścieki uliczne z kostki brukowej betonowej w trzech rzę-

dach na podsypce cem. - piaskowej
m 977,00

1.1.
10

ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

1.1.
10.1

Roboty ziemne

32 D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - trasa dróg w
terenie równinnym.

km 0,415

33 D-02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o
poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na skła-
dowisko Wykonawcy wraz z kosztami składowania

m3 811,31

34 D-02.01.01 Zasypanie wykop.fund.podłużnych,punktowych,rowów,wy-
kopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicz-
nym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 35 cm) - kat.
gr. I-II

m3 636,13

35 D-02.01.01 Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokoś-
ci 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. III-IV

m3 98,40

36 D-02.01.01 Ukop piasku na zasypanie wykopów z załadunkiem na sa-
mochody samowyładowcze do 5.0 t na odl. do 1 km po
drogach utwardzonych , grunt kat. II, poj. łyżki 0,60 m3
(lub zakup piasku z transportem - wycena własna)

m3 903,84

37 D-02.01.01 Pełne umocenienie ścian wykopów wraz z rozbiórką pala-
mi szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach su-
chych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV

m2 1174,48

1.1.
10.2

Roboty monta żowe

38 D-03.02.01 Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o gr. 10 cm m2 437,40
39 D-03.02.01 Kanały z rur PVC-U SN 4 łączonych na wcisk o śr. zewn.

315 mm
m 415,00

40 D-03.02.01 Kanały z rur PVC-U łączonych na wcisk o śr. zewn. 200
mm

m 28,00

41 D-03.02.01 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych śr. 1000 mm w
gotowym wykopie o gł. 3 m

szt. 7,00

42 D-03.02.01 Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o śr 425
mm - zamknięcie rurą teleskopową

szt. 4,00

43 D-03.02.01 Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm z
osadnikiem bez syfonu

kpl. 14,00

44 D-03.02.01 Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 300 mm m 415,00
45 D-03.02.01a Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych

ulicznych
szt. 14,00

46 D-03.02.01a Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągo-
wych i gazowych

szt. 10,00

47 D-03.02.01a Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych szt. 11,00
Warto ść kosztorysowa robót bez podatku VAT
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