
KOSZTORYS OFERTOWY 
przebudowa ulicy M. Konopnickiej wmiejscowosci Stupsk 

Jedn. flose Cena WartoSt 
Lp N1S$T Opis rodzaju robOt Miary Jedn. jecln. rob6t

Kodpozycji zl. wzl.CPV 
1 2 3 4 5 6 7 

1 CPV-45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOW~ 

1.1 . 01.01 .0t Roboty pomiarowe pay wyznaczeniu !fasy dregi, punkt6w 
gl6wnych trasy i punkt6w wysokoSciowyth w lerenie oraz km 0,422 
inwenta . eod~zyjn<tPOv!ykonawczq 

1.2, 01 .02.02. Mechaniczne zdj~cie warstwy ziemi urodza;nej (humusu) Qf'. 15 
em ze ztoieniem whaldy j zaladunkiem na smdki IranspOOu m2 2104,70 
kolowego i odwozem na odklad oa odleglo$c do 10 km 

1.3. 02.01.01 Mechaniczny zaladunek ziem; zgromadzooej w hald~ (humus) 
m3 315,70

ladowarkami i odwieZienie oa odklad oa od~losc do 5 km 
H. 01.02J}4, Mechaniczne rozebranie istniejqcej nawierzchni bitumicznej gr. 

6 em ze zJo~eniem w ha/d~, zaladunkiem i odwozem oa odklad m2 51 ,20 
oa od\eQlo$C do 10 km 

1.5, 01.02.G4. f...\echaniczne (Ozebranie istnieictrei podbudowy betonowej na 
ziazdach gr. 15cm ze zioi.eniem wha/d~, zaladunkiem i m2 55,SO 
odwozem oa odklad oa odleQloSC do 10 km : 

1,6. 01.02.04. Mechaniczne ci~de kraw~zi nawief1.chni bilumiCZllej oa 710,00IQI,bokosc 8em 
m 

1.7. 0102,04, Rozebranie kraw{!i nika betonowego 15x30xl00 em wraz z law~ 
zodwozem Qruzu na odklad na oo'leQlost do 10 km mb 39,00 

1.8. 01.02.04. Rozebranie taw z belonu pod kraw~iniki m3 2,34 

1.9, 01.02.04. Rozebranie w}azd6w z kostki brukowej belonowej gr. 8 em ze 
zIozeniem oa palety i pnekazaniem InwestOfowi (kostka do m2 87,30 

Ipowt6rDegq wbudowania) 
1.10, 01.02.04. Rozebranie podbudowy betonowej na zjazdach przy grubo~ 

warstwy 15 em z zaladunkiem i oo'wozem gruzu na ooklad na m2 87,30 
od1~do 10km 

1.11. 03.02.01. Wyi<.onanie regulacji wySOkoSciowej studzienek rewizyjnyeh 
Szt. 3,00

kanaliz~i sanitamei 
1.12, 03.02.0t Wykonanie regulacji wysokoSciowej studzieflek 

Szl. 4,00
telekomunikacyjnych 

1.11 03.02 .01. Wykonaoie regulacji wysokoSciowej studzienek. 
Szt. 6,00

telekomunikacyjnych wraz z wymianq pokryw na typ c~iki 
1.14. 03,02,01 Wykonanie regulacji wysokosdowej zawor6w wodoci~owych 

Szt 6,00
lub gazowych 

1.15, 05.03. 11. Mechaniczne frezowanie islniej~cej nawierzchni bitumicznej na 
g~bOko~ do 2 em z zafadunkiem i odwozem materiatu po m2 1802.70 
frezowaniu oa odleglosc do 10 km 

RAZEM 
2, CPV-45111200-0 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU poe BUCOW~ I ROBOTY ZIEMNE 

2.1 02.01.01. Mechaniczne wykooanie robot ziemnych koparl<ami 
podsi~biemymi 0 pojemnosci naczynia roboczego 0,40 m3 z 
za!3dunkiem na srod1<i rransportv kolowego i przewiezieniem na m3 366,52 
odklad na od\¥S¢ do 5 km. Grunt kat til 

n 02.03.01. F()(I1)Owanie oasypOw zgruntu dostarczoo%,<> cia miejsca 
wbtJoowania z dokopu wraz z zakupem gruntu na loonowsny 

m3 426,83 
naw _w robotach ooorzecznych Grunl kat. I·U 

2,3. 02.03.01. Zag~zczanie nasyp6w walcami samojezdnymi wibravjnymi 7,5 m3 426,83
I. Grunt sPoisty kaleqorii HI 

2,4, 02.03.01 , 
R~czne plantowanie powierzchni skarp nasyp6w m2 375,25 



RAZEM 

3. CPV-45233320-8 FUNDAMENTOWANIE DROG 
3.1. 04 .01.01. R¢CZIle protilowanie i zag~szcz:enie dna koryta pod warslwy 

konstrukcyjne nawierzchni os poszerzenio i w miejscu OONej m2 982.45 
konstrukc'i nawierzchni 

3.2 04.02.01 Wy1<onanie warstwy mrozoochronnej z piasku (kruszywa 
naluralflego)przy gruboro warstwy pozag~szczaniu 15 em na 

Iposzerzeniu 
m2 982.45 

3.3. 04.04.01. WykOllanie podbudowy pomocniczej I kruszywa nalura/nego 
(mieszanka posp6/ki. piasku i twiru) 0 uziamieniu 0/31,5 mill 

m2 742.86 

Istabmzowanego mechanicznie przy gruboSd warstwy po 
zaQeszczeniu 2{) em no ooszerzeniu 

34. 04,07.01 . Wykonanie podbudOwy zasadniczej z belonu asfa1towego AC 
16 P 50170 pmf gruboSci warstwy po zag~zczeniu 4 em oa m2 742,86 
poszerzeniu 

35 Q.1.03.01. Skropienie nawierzchni bilumicznej emufsj<t asfa/low~ w ilo~ci 
m2 2533,50

0,20 - 0,30 ~gfm2 jlfZed Wj1<ooaniem warstwy ~yr6wnawczej 

I
36. 04.08.01. Wykonanie waretwy wyr6wnawczo  wzmacniajCl,cej zbelonu 

asla!lowego AC 16 W50/70 pay gruboSci wars!wy po 100 316,69 
zag~szczeniu srednio 5,0 em i Sredniej ilo~i wbodowallia 125 
kgfm2 

37. 04 ,03.0t Slc.ropienie nawierzchni emulsjet asfaltow~ w iloSci 0,15..,..0,20 
kg/m2 przed uloteniem warstwy Scieralnej nawierzchni z be tonu m2 2533,50 
as fallow~o 

38. 06.0301 . Mechaniczne uzupelnienie poboczy gruntem niewysadzinowym 
(posp6lka :twirl slabilizowanym mechanicznie przy gruboSci m2 83.25 
warstwy PO Z3!leszczeniu 8 em 

RAZEM 

4. CPV-45233220-7 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DROG 
4.1 . 05.0305. Wykonanie warstwy Scieralnej nawierzchni z be tonu 

asfallowego AC 11 S sona przy gruboSci warstwy po m2 2533,50 
zag~szczeniu 4 em 

RAZEM 

5. CPV-45233290-B INSTALOWANIE ZNAKOW DROGOWYCH 
5.l. 07. 01.0t Wykonanie oznakowaoia poziomego mechanicmie Linie typu P

m2 24,00
10,P·ll 

5.2. 07.02.01. Uslawieoie slupk6w stalowych do znak6w drogowych z rur 
slalowych 0 sredn;cy 70 mm Szt. 14,00 

5.3. 07.02.01 . Uslawienie pionowe znak6w drogowyeh odblaskowych na 
siupkach Z fur stalowych: 
a. Znaki typu A Szl. 4,00 
b. Znaki typu C Szl 2,00 
c. Zna~ ~"' D Szl. 8,00 

RAZEM 

6, CPV-45233222·1 ROSOTY W ZAKRESIE UKlADANIA CHDDNIKOW I ASFALTOWANIA 
6.1. 08.01.01. Wylooanie /awy betooowej zoporem pod krawf?tnik z betonu 

~asy B-15 [C12f15) m3 39,33 
6. 2. 08.01.01 Ustawienie kraw~irJk6w betooowych 15)(30 na podsypce 

cemenloWQjliaskowei z wypelnieniem ~in zap(awa m 655,50 
63. 08.01.01 Wykooanie laW)' belonowej pod kraw~Znik wtopiony z betoou 

~asy8· 15 IC12f1 51 m3 7,78 
6.4. 08.01 .01. Ustawienie kra~Lnik6w belooowydl wtopionych 15)(30 na 

podsypce cementowo-piaskowej z wypelnieniem spoin z3ptawet m 194,50 
w linii wjazd6w i na lukach 

6.5. 04 .01.01. Profdowanie i zag~szczenie dna koryla pod warstwy 
kooslrukcyjne nawierzchni pod chodniki i scieikEi! rowerowet m2 1324,50 

66. 02.03.01 . Wy~onanie nasypu pod chodnik i Scieik~ rowerow3 z grunlu 



oiewysadzinowego pny gruboSci warstwy po zag~sZczefliu 20 m3 2&\,90 
em 

6.7. OH14.01 Wykonaoie podbudowy z kruszywa naluralnego stabilizowanego 
mecl1anicznie przy gruboSci warstwy po zag~zczeniu 10 em m2 1324,50
pod konstrukcje chodnik6w i scieiki rowerowej 

6.B 08.02.02. Wyll.onanie chodnika z kostki brukowej belonowej szarej gr. 6 
em oa podsypce pjasJIowej 91" . 3 em z wypelnieniem spoin m2 670,75 
piaskiem. 

6.9. 0802.02. Wyll.onanie nawierzchni ~iki rowerowej z kostki brukowej 
oetooowej bezfazowej koIorowej gl. 6 em na podsypce m2 653.75 
cementowcrpiaskowei z wvoe/nieniem soon piaskiem 

6.10. 0603.01. Ustawieoie oorzeiy betonowych 30xa em na podsypce 
cementowo-piaskowej m 614,00 

611 08.03.01 Ustawienie obrzeiy betonowyeh 30x8 em na podsypce 
oementowo-piaskowei na oo-amowaniu Zlazd6w m 171 ,50 

6.12 02.01.01. Wykonanie r0b6t ziemnycn zwiqzanych z wykonaniem kory1a 
pod koostrukcje nawierzehni na wjazdach Roboty wykonane 
koparj(.ami podsi~biemymi z ~unkiem i odwozem grunlu na m3 74,44 
odkiad na o<iieQio!C dO 5km Koryt QI,b<Jko!d 20 em 

6.13. 04.05.01 . Wykonaoie podbudowy z kruszywa stab~izowanego cemenlem 
w beloniarce 0 RM= 2,5 Mpa pod nawien:chn~ na zjazdach 
oraz w obr~bie skrzyiowania z ul. Moniuszki przy gruboSci m2 440,30 
warstwy PO U!QeSzczeniu 15 on 

6.14. 08 .04.01 Wykonanie W}azd6w z kostki brukowej betonowei kolorowei 
05m.23. bezfazowej gr. 8 em oa podsypce cementowo-piaskowej z m2 372,70 

Iwypelnleniem sDOin !)iaskiem 
6.15. 08.04.01 Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej gr. 8 

05.03.23. an oa podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin m2 67,60 
lPi_askiem w o~e sklYZowMia z ul. Moniuszki 

6.16. 08.05.01. Wykonanie scieku pochodnikowego z etement6w 
prefabry\<.owanydlGOxSOx15 em na podsypce cementowo m 12,00 
piaskowej wraz z wykonaiem !awy fundamentowej z kruszywa 
naturalnego 

RAZEM 

7, CPV·45112710·5 ROBOTY WZAKRESIE KSZTALTOWANIA TERENOW ZIELONYCH 
7.1 . 09.01.01. Wykonanie trawnik6w dywanowych siewem wraz z 

nawiezieniem grunlem urodzajnym wars!W1\ gr. 15 em oraz m2 677,50 
wars~humusu--.9I . 5 em 

RAZEM 

RAZEM WARTO$C Ros6T 

POOATEK VATI % J 23,00 . 
OG6t.EM WARTO$C Ros6T ! 
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