
KOSZTORYS OFERTOWY

    Jednostka Cena     Wartość
Lp Kod  CPV Nr  SST  Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych  jedn.      netto

 jm  ilość netto
1 2 3 4 5 6 7 8

I                                        ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE                 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 45100000-8 01.01.01 Odtworzenie trasy w terenie równinnym km 0,64
2 45110000-1 01.02.04 Rozbiórka  chodnika z płyt betonowych 35x35x5 cm

na podsypce piaskowej z odwozem gruzu poza 
teren budowy     m2 70,00

3 45110000-1 01.02.04 Rozbiórka  chodnika z kostki betonowej 6 cm
na podsypce piaskowej z odwozem gruzu poza 
teren budowy     m2 200,00

4 45110000-1 01.02.04 Rozbiórka  zjazdu  z płyt betonowych "trylinka"
na podsypce piaskowej z odwozem gruzu poza 
teren budowy     m2 10,00

5 45110000-1 01.02.04 Rozbiórka  zjazdów z kostki betonowej grub. 8cm
na podbudowie betonowej z odwozem gruzu poza 
teren budowy     m2 320,00

6 45110000-1 01.02.04 Rozbiórka  zjazdu z kostki kamiennej
na podbudowie betonowej z odwozem gruzu poza 
teren budowy     m2 40,00

7 45110000-1 01.02.04 Rozbiórka  obrzeży betonowych 6x20 na
podsypce piaskowej  z odwozem gruzu poza 
teren budowy     mb 350,00

8 45110000-1 01.02.04 Rozbiórka  krawężników betonowych 15x30 na
podsypce cem.- piask. z odwozem gruzu poza 
teren budowy     mb 450,00

9 45110000-1 01.02.04 Rozbiórka  przepustów z rur betonowych oraz
ścianek czołowych z odwozem gruzu poza 
teren budowy     szt. 12,00

10 45110000-1 01.02.04 Rozbiórka  nawierzchni asfaltobeton.po uprzednim 
wycięciu oraz podbudowy pod kanalizację deszczową 
z wywozem gruzu poza teren budowyteren budowy     
(78,00+14,00+288,00+62,00)x1,50 m2 663,00
Razem ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

II ROBOTY ZIEMNE
11 45110000-1 02.01.01 Wykopy liniowe i jamiste wykonywane koparka-

mi w gruncie kat. II-IV pod kan. deszcz. i sanit. 
z transp.nadmiaru gruntu poza teren budowy
kolektor deszcz.   1,00x1,80x408,00        = 734,40
przykanaliki         0,50x1,20x62,00          =   38,00
studzienki rewizyjne 1,5x1,5x1,80x16      =   65,00
studzienki ściekowe     1,0x1,0x2,00x19  =   38,00 m3 875,41

12 45110000-1 02.03.01 Wykonanie nasypów-zasypanie wykopów po wyk. 
kanalizacji gruntem kat.I z ukopu wraz z zagęsz-
czeniem-zasypanie kanalizacji   poz.11x75% m3 656,98

13 45110000-1 02.03.01 Plantowanie poboczy i pasów zieleni  -grunt kat.
kat.I-II oraz zasypanie istn. rowów m2 3700,00
Razem ROBOTY ZIEMNE

III ODWODNIENIE
14 45232440-8 03.02.01 Wykonanie kolektora deszcz.  rur PVC -U Sdr 34

500x14/6mm  w obsypce piaskowej grub. 20cm mb 127,00
15 45232440-8 03.02.01 Wykonanie kolektora deszcz.  rur PVC -U Sdr 34

400x11,7mm  w obsypce piaskowej grub. 20cm mb 14,00
16 45232440-8 03.02.01 Wykonanie kolektora deszcz.  rur PVC -U Sdr 34

315x9,2mm w obsypce piaskowej grub. 20cm mb 267,00
17 45232440-8 03.02.01 Wykonanie przykanalików z rur PVC o średnicy

160/4,7 mm w obsypce piaskowej mb 62,00
18 45232440-8 03.02.01 Wykonanie  studni rewizyjnych kanalizacji deszczo-

wej z kręgów betonowych ø1000mm- płyta żelbetowa
prostokątna z otworem na właz żeliwny zatrzaskowy
typu ciężkiego D400 szt. 16,00
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19 45232440-8 03.02.01 Wykonanie studzienek  ściekowych z kręgów bet.
średn.500 mm z osadnikiem bez syfonu z wpustem 
krawężnikowo-jezdnym 

szt. 19,00
20 45232440-8 03.02.01 Rozebranie i ustawienie nowych studni ściekowych

o gł. do 1,50 m  z rur betonowych o średnicy 500 mm
z wpustami ulicznymi typu ciężkiego krawężnikowo-
jezdne wraz z robotami  ziemnymi i przykanalikami szt. 5,00

21 45232440-8 03.02.01a Regulacja wysokościowa istn.studni rewiz. kanaliz. 
sanitarnej +wymiana włazów żeliwnych na płytę żelb.
prostokątną z otworem na właz żeliwny zatrzaskowy
typu ciężkiego D400 szt. 8,00

22 45232440-8 03.02.01a Regulacja wysokościowa istn.studni rewiz. kanaliz. 
sanitarnej +wymiana włazów żeliwnych
kl. B125. szt. 13,00

23 45232440-8 03.02.01a Wymiana i regulacja wysokościowa skrzynek  
zaworów wodociągowych szt. 8,00

24 45232440-8 03.02.01a Wymina i regulacja wysokościowa skrzynek   
zaworów gazowych szt. 8,00

25 45232440-8 03.02.01a Wymiana i regulacja wysokościowa skrzynek  
zaworów wodociągowych szt. 8,00
Razem ODWODNIENIE

IV PODBUDOWA
26 45233140-2 04.01.01 Wykonanie koryta pod konstr. jezdni w gr. kat II-IV

o śr. głębokości 40cm z wywozem nadm. gruntu poza
teren budowy - poszerzenia jezdni, skrzyżowania  m2 680,00

27 45233140-2 04.01.01 Wykonanie koryta pod konstr. zjazdów  
w gr.kat. II_IV o śr. głębokości 30cm z wywozem
nadm. gruntu teren poza budowy   m2 694,00

28 45233140-2 04.01.01 Wykonanie koryta w gruncie kat.II-IV o średniej
głęb.20cm pod konstrukcję chodnika z wywiezieniem
nadmiaru gruntu poza teren budowy m2 1780,00

29 45233140-2 04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża
w gruncie kat. I-IV pod konstrukcję jezdni (nowej)
zjazdów,chodników 680,00+694,00+1780,00+663,0= m2 3817,00

30 45233140-2 04.05.01 Wzmocnienie podłoża pod konstr. jezdni warstwą z
gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5 gr.10cm
jezdnia, zjazdy,  680,00+694,00+663,00= m2 2037,00

31 45233140-2 04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizo-
wanego mech.- grubość po zagęszczeniu 20cm
jezdnia (poszerzenia, skrzyżowania, odbudowa) m2 1343,00

32 45233140-2 04.06.01 Podbudowa z betonu kl.C8/10 na zjazdach do posesji
grubość po zagęszczeniu 12cm m2 694,00

33 45233140-2 04.06.01 Podbudowa z betonu kl.C8/10 pod chodnik
grubość po zagęszczeniu 10cm m2 1780,00

34 45233140-2 04.03.01a Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej
przed położeniem w-wy ścieralnej   m2 4343,00

35 45233140-2 04.03.01a Skropienie warstw konstrukcyjnych
asfaltem w il.0,5 kg /m2 m2 4343,00

36 45233140-2 05.03.05b Wyrównanie istn.nawierzchni mieszanką mineralno-
asfaltową AC11W 50/70 z wbudowaniem mech.
(3992-760)x30%*0,03*2,65 Mg 77,10
Razem PODBUDOWA

V NAWIERZCHNIA
37 45233140-2 05.03.05b Warstwa wiążąca z bet. asfaltowego AC16W 50/70

grubości 7cm po zagęszczeniu- jezdnia nowa
680,00+663,00 m2 1343,00

38 45233140-2 05.03.13a Warstwa ścieralna z SMA 8 50/70, przy grub.warstwy
po zagęszczeniu 4 cm, skropienie międzywarstwowe
kruszywo na warstwę uszorstniającą o uziarnieniu 2/4
w ilości do 1,5 kg/m2 m2 4343,00

39 45233140-2 05.03.11 Frezowanie profilujące nawierzchni bitumicznej
o średniej grubości 3,0 cm m2 1108,00

40 45233140-2 05.03.23a Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grub.8 cm
bezfazowa (kolor szary) na pods.cem.- piask.-zjazdy



60,7x2 m2 121,40
41 45233140-2 05.03.23a Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grub.8 cm

(kolor grafitowy) na podsypce cem.- piask.-zjazdy
694-(60,7x2) m2 572,60
Razem NAWIERZCHNIA

VI ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
42 45110000-1 06.03.01a Pobocza utwardzone destruktem przy gr. 10 cm wraz

p.a. z wykonaniem koryta160,00x0,50= m2 80,00
43 45110000-1 06.04.01 Kształtowanie i wyprofilowanie dna i skarp rowów

p.a. z wywiezieniem nadmiaru gruntu poza teren budowy mb 96,00
Razem ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

VII URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
44 45233221-4 07.01.01 Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe

 51+48 m2 99,00
45 45233290-8 07.02.01 Znaki drogowe pionowe odblaskowe (typ II, srednie)

 szt. 26,00
46 45233290-8 07.02.01 Słupki pionowych znaków drogowych z rur stalowych

ocynkowanych o śred. 2`` i gr. ścianki 3,2 mm
(do 30 % giętych) szt. 20,00

47 45233280-5 07.06.02 Urządzenia bezpieczeństwa ruchu  
Ogrodzenie segmentowe - 8 elementow U-12a mb 8,00
Razem URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

VIII ELEMENTY ULIC
48 45233140-2 08.01.01b Ustawienie krawężniów betonowych 15x30cm na 

ławie betonowej z oporem z betonu kl. C12/15 
wg KPED 03.10 mb 1248,00

49 45233140-2 05.03.23a Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej
grubości  6cm na podsypce piaskowej grubości 3cm
526,5+44+20+21 m2 611,50

50 45233140-2 05.03.23a Wykonanie naw. ciągu pieszo-rowerowego z kostki
brukowej betonowej bezfazowej kolor szary gr. 6 cm
na pods. cem.-piask. 1144+24 m2 1168,00

51 45233140-2 08.03.01 Ustawienie obrzeży betonowych 6x20 na ławie
betonowej C12/15 - 1494+106 mb 1600,00

52 45233140-2 08.03.01 Ustawienie obrzeży betonowych 8x30 na ławie
betonowej C12/15 - zjazdy mb 350,00

53 45233140-2 08.05.06a Ułożenie ścieku z kostki brukowej betonowej
szerokości 20cm na ławie betonowej  
z betonu kl. C12/15 mb 1152,00
Razem ELEMENTY ULIC

RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT NETTO zł
Podatek VAT 23% zł
OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO zł


