
KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Opis Klucz wyko-
nawczy

Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7
Przebudowa drogi gminnej nr 230863W (ul. Sosnowa - dz. nr ew. 223/3 i 223/11) na odcinku od km 0+005,50 do km 0+120,00 w m. Szydło-
wo

1  ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1

d.1
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa
drogi w terenie równinnym

km 0.12

Razem dział  ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2  ROBOTY  ZIEMNE
2

d.2
Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i
chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm

m2 668

3
d.2

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i
chodników w gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok.
Krotność = 2

m2 556.2

4
d.2

Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki
1.25 m3 z transportem urobku samochodami samowył. na odl
do 1 km lub na odkład; grunt kat. I-II

m3 184.898

5
d.2

Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV

m2 668

Razem dział  ROBOTY  ZIEMNE
3 KRAWĘŻNIK
6

d.3
Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30
cm w gruncie kat.III-IV

m 114.5

7
d.3

Ława pod krawężniki betonowa zwykła m3 19.968

8
d.3

Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm na pod-
sypce cementowo-piaskowej 76-130 pojazdów na godzinę

m 249.6

Razem dział KRAWĘŻNIK
4 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
9

d.4
Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z ge-
owłókniny o szer. 5,0 m

m2 670

10
d.4

Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej w
korycie lub na całej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm

m2 674.68

11
d.4

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości
po zagęszczeniu 20 cm /0-31,5 CM/

m2 674.68

12
d.4

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3
cm grubości warstwy po zagęszczeniu 76-130 pojazdów na go-
dzinę

m2 668

13
d.4

Układanie nawierzchni jezdni z betonowej kostki brukowej gr. 8
cm - 21-50 elementów/m2 /kostka gr 8 cm/

m2 668

Razem dział KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
5 ROBOTY DODATKOWE

14
d.5

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych szt. 5

15
d.5

Utwardzenie poboczy - warstwa o grubości 8 cm /0-31,5 CM/ m2 179.4

Razem dział ROBOTY DODATKOWE
Wartość kosztorysowa robót bez narzutów kosztorysu
Wartość narzutów kosztorysu
Ogółem wartość kosztorysowa robót

Słownie:  
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