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Stadium projektu: 

PROJEKT WYKONAWCZY 

Zamierzenie budowlane / Obiekt budowlany: 
 

Przebudowa drogi gminnej w Ostrzeszewie w zakresie przebudowy nawierzchni 
drogi oraz budowy o wietlenia. Etap I od km 0+052 do km 0+170 

Nazwa opracowania: 

Kosztorys Ofertowy  
 

Bran a: Drogowa 
 

Kod CPV:  
 

Stanowisko: Imi  i nazwisko: Specjalno  i nr uprawnie : Podpis: 

Projektant: mgr in . Arkadiusz Obidzi ski spec. drogowa 
WAM/0014/POOD/08  

Opracowa : Konrad Pikalski   

Sprawdzaj cy: mgr in . Krystian Obidzi ski spec. drogowa 
WAM/0096/POOD/09  

Nr archiwalny: 

 
Data opracowania: 

Lipiec 2018r. 
Nr tomu: 

 
Nr egzemplarza: 
 

 



Nazwa Ilo
1 3 4 5 6 7 8
* D.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE ___ ___ ___ ___

* D.00.00.00 Wymagania ogólne

1 - koszt dostosowania si  do Wymaga  Ogólnych zawartych w Specyfikacji 
Technicznej DM.00.00.00

rycza t 1,00

2 - wykonanie, utrzymanie oraz likwidacja tymczasowej organizacji ruchu rycza t 1,00

* D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE ___ ___ ___ ___

* D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysoko ciowych
3 - zakres obj ty inwestycj rycza t 1,00
* D.01.02.04 Rozbiórki elementów dróg, ogrodze  i przepustów
4 - rozbiórka nawierzchni gruntowej  o redniej grubo ci 10 cm m2 410,00

5
- rozbiórka p yt elbetowych gr. 15 cm wraz z transportem na odleg  do 1 
km i u eniem na podsypce piaskowej gr. 10cm  oraz uprzednim 
wyprofilowaniem pod a 

szt. 40,00

* D.03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO ___ ___ ___ ___

* D-03.02.01 Roboty monta owe

6 -Wykonanie kana u z rur PVC o r. zew. 200mm, wykonanie podsypki i 
obsypki z materia ów sypkich (piasek), wykonanie prób szczelno ci.

mb 10,00

7 -Wykonanie studzienki ciekowej ulicznej betonowej o r.500 mm z 
osadnikiem bez syfonu szt 3,00

* D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE ___ ___ ___ ___

* D.02.01.01 Wykonanie wykopów
8 - wykonanie wykopów m3 580,00
10 -wykonanie rury os onowej RHDPE 110/6,3 mb 7,50

* D.02.03.01 Wykonanie nasypów - uzupe nienie ubytków oraz dostosowanie si  do 
profilu pod nego

11 - formowanie i zag szczanie nasypów - uzupe nienie ubytków oraz 
dostosowanie si  do profilu pod nego m3 342,00

* D.04.00.00 PODBUDOWY ___ ___ ___ ___

* D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa amanego stabilizowanego mechanicznie
12 - warstwa podbudowy z K SM 0/31,5 o gr. 20 cm m2 600,00

* D.05.00.00 NAWIERZCHNIE ___ ___ ___ ___

* D.05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

13 - nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grafitowej, gr. 8cm na podsypce 
cementowo - piaskowej gr. 3cm - jezdnia m2 560,00

14 - nawierzchnia z kostki brukowej betonowej koloru czerwonego, gr. 8cm na 
podsypce cementowo - piaskowej gr. 3cm  progi zwalniaj ce m2 30,00

15 - nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, gr. 8cm na podsypce cementowo 
- piaskowej gr. 3cm - chodnik m2 45,00

16 - regulacja wysoko ciowa studni,w azów, zaworów i wpustów deszczowych szt. 6,00

* D.07.00.00 URZ DZENIA BEZPIECZE STWA RUCHU ___ ___ ___ ___

16 D.07.01.01 Oznakowanie poziome
- ustawianie znaków rednich (kategorii A, B, C, D, F i T), z folii typu 2 wraz z 
konstrukcj  wsporcz szt. 4,00

* D.08.01.01 Kraw niki betonowe

18 - ustawienie kraw ników betonowych 20x30x100 cm na awie betonowej z 
oporem z betonu C12/15  na podsypce cementowo-piaskowej 5 cm mb 113,00

19 - ustawienie kraw ników betonowych 20x22x100 cm na awie betonowej z 
oporem z betonu C12/15  na podsypce  cementowo-piaskowej 5 cm mb 111,00

* D.08.03.01 Betonowe obrze e chodnikowe

20 - ustawienie obrze y betonowych 30x8x100 cm na podsypce cementowo-
piaskowej gr. 5 cm

mb 15,00

* D.06.00.00 ROBOTY WYKO CZENIOWE ___ ___ ___ ___

* D.06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i cieków
21 - umocnienie skarp przez humusowanie i obsianie traw  gr. 10 cm m2 22,00

* 10 ROBOTY ELEKTROENERGETYCZNE ___ ___ ___ ___

-instalacja o wietleniowa ze s upem stalowym o wysoko ci 9m z 
wysi gnikiem 1m o k cie nachylenia 10 stopni oraz oprawami LED  o mocy 
50 W (oprawy LED 4-1,4-2,4-3,4-4,4-5,4-6,4-7)

szt 7,00

* GG.00.12.01 POMIAR POWYKONAWCZY ___ ___ ___

* GG.00.12.01 Pomiar powykonawczy zrealizowanych obiektów drogowych
22 - zakres obj ty inwestycj rycza t 1,00

KOSZTORYS OFERTOWY - ETAP 2

Cena 
jednostkowa Warto  pozycjiPoz.

Nr 
specyfikacji 
technicznej

Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych                                                                                
(Opis robót i obliczenie ich ilo ci)

Jednostka

SUMA CZ CIOWA

SUMA CZ CIOWA

SUMA CZ CIOWA

SUMA CZ CIOWA

SUMA CZ CIOWA

SUMA CZ CIOWA

SUMA CZ CIOWA

CENA OFERTOWA (brutto):

SUMA CZ CIOWA

ownie z otych

SUMA CZ CIOWA
RAZEM (netto):

PODATEK VAT 23%:

SUMA CZ CIOWA

kpikalski
Stempel


