KOSZTORYS OFERTOWY
Rozbudowa drogi gminnej Nr 109476B na odcinku dr. wojewódzka nr 693 – m. Baciki Dalsze

Lp.

1
1
1.1
1
d.1.1

Opis

Jedn. miary

2
3
D.01.01.01.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg km
w terenie równinnym wraz z odtworzeniem pasa drogowego

w km. rob. 0+007 - 4,+028,50; 4021,50m
1.2 D. 01.02.02 Zdjęcie warstwy humusu
2 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 10 cm m2
d.1.2 za pomocą spycharek na odkład:

Ilość

Cena
zł

4

5

4.0215 = 4.02

8850.00

w km. rob. 2+100-3+450
1350,00m*2,50m*2str.=6750,00m2
w km rob. 3+450-3+750
300,00m*7,00=2100,00m2
D.01.03.25 Karczowanie krzaków i podszycia
Mechaniczne karczowanie zagajników średnich od 31% do 60%
powierzchni.
Wywożenie gałęzi na odległość do 2km.

1.3
3
d.1.3
4
d.1.3
1.4 D.01.03.25 Karczowanie krzaków i podszycia
5 Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć rzadkich od 10% do
d.1.4 30% powierzchni (w obmiarze uwzględniono podcięcie nawisających konarów drzew nad skrajnią pionowa drogi)
przyjęto szacunkowo
1,40ha
6 Wywożenie gałęzi na odległość do 2km.
d.1.4
1.5 D.01.03.25 Usunięcie zadrzewień
7 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 16-25
d.1.5 cm

ha

0.45

mp

450.00

ha

1.40

mp

1400.00

szt.

34

wg wykazu: 34szt.
8 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 26-35 szt.
d.1.5 cm

68

wg wykazu: 68szt.
9 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 36-45 szt.
d.1.5 cm

36

wg wykazu: 36szt.
10 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 46-55 szt.
d.1.5 cm

45

wg wykazu: 45szt.
11 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 56-65 szt.
d.1.5 cm

21

wg wykazu: 21szt.
12 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 66-75 szt.
d.1.5 cm

4

wg wykazu: 4szt.
13 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 86-95 szt.
d.1.5 cm

1

wg wykazu: 1szt.
14 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 106d.1.5 115 cm

szt.

2

mp

220.00

mp

26.00

wg wykazu: 2szt.
15 Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km.
d.1.5
przyjęto szacunkowo: 220,00mp
16 Wywożenie karpiny na odległość do 2 km.
d.1.5
211szt.*1,00mp (średnio) = 211,00mp
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Opis

Jedn. miary

1
2
17 Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km.
mp
d.1.5
przyjęto szacunkowo: 211,00mp
18 Karczowanie istniejących pni o śr. 26-35 cm koparką podsiębierną szt.
d.1.5 w gruntach kat.III-IV o normalnej wilgotności
19 Karczowanie istniejących pni o śr. 36-45 cm koparką podsiębierną szt.
d.1.5 w gruntach kat.III-IV o normalnej wilgotności
20 Karczowanie istniejących pni o śr. 46-55 cm koparką podsiębierną szt.
d.1.5 w gruntach kat.III-IV o normalnej wilgotności
21 Karczowanie istniejących pni o śr. 46-55 cm koparką podsiębierną szt.
d.1.5 w gruntach kat.III-IV o normalnej wilgotności
22 Wywożenie karpiny na odległość do 2 km.
mp
d.1.5
70szt. *0,40mp (średnio) = 28,00mp
1.6 D.01.03.02 Demontaż znaków drogowych
23 Pionowe znaki drogowe - demontaż znaków drogowych
szt.
d.1.6
powierzchnia do 0,3m2 - 1szt.
powierzchnia pow. 0,3m2 -2szt.
24 Rozebranie słupków do znaków
szt
d.1.6
1.7 D.01.03.02 Rozebranie krawężników betonowych
25 Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowom
d.1.7 piaskowej
wg obmiaru graficznego:
K.T.
18,00m
26 Wywiezienie gruzu z rozbiorki z wymienionych elementów j.w. przy m3
d.1.7 mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km
K.T.
18,00m*(0,15m*0,30m) = 0,81m3
1.8 D.01.03.02 Rozebranie obrzeży
27 Rozebranie obrzeży o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej m
d.1.8 wg obmiaru graficznego:
K.T.
16,00m
28 Wywiezienie gruzu z rozbiorki z wymienionych elementów j.w. przy m3
d.1.8 mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km w miejsce wskazane przez Zamawiającego
K.T.
16,00m*(0,20m*0,06m)=0,192m3
1.9 D.01.03.02 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej
29 Rozebranie istniejącego chodnika z kostki brukowej betonowej o
m2
d.1.9 wys. 6cm
wg obmiaru graficznego:
K.T.
11,00m2
30 Wywiezienie kostki z rozbiórki z wymienionych elementów j.w. przy m3
d.1.9 mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km w miejsce wskazane przez Zamawiającego
11,00m2*0,06m = 0,66m3
1.10 D.01.03.02 Rozebranie przepustów z rur betonowych
31 Rozebranie przepustów rurowych o śr. 60 cm
m
d.1.1
0 fi 60 w km rob.1+515 o dł 6,00m
fi 60 w km rob.4+025 o dł. 9,00m
32 Wywiezienie gruzu z rozbiorki przepustów rurowych - rury betono- m3
d.1.1 we i ścianki czołowe przy mechanicznym załadowaniu i wyładowa0 niu samochodem samowyladowczym na odleg. 5 km W MIEJSCE
WSKAZANE PRZEZ ZAMIAWIAJĄCEGO wg. obliczeń
0,18m3/mb * 15,00mb = 2,70m3
1.11 D.01.03.35 Wywiezienie gruzu, kamieni
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Ilość

Cena
zł

4

5
211.00
15
19
25
11
28.00

3

2

18.00

0.81

16.00

0.192 = 0.19

11.00

0.66

15.00

2.70

Wartość
zł
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Opis

Jedn. miary

Ilość

Cena
zł

1
2
3
4
5
33 Oczyszczenie terenu z kamieni wraz z wywiezieniem samochoda- m3
20.00
d.1.1 mi na odległość do 5.0 km
1
20,00m3
2 D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
2.1 D.02.01.01 Roboty ziemne poprzeczne
34 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki m3
1874.31
d.2.1 0.15 m3 w gr.kat. III z wbudowaniem w miejscu.
wg tabeli robót ziemnych: 1874,31m3
2.2 D.02.01.01 Wykonanie wykopów z gr. kat. I-V z transportem na odl. do 1 km. (odkład)
35 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki m3
3766.55
d.2.2 0.15 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 5 km sam.samowyład.
wg tabeli robót ziemnych:
4655,91m3 -885,00m3 (odhumusowanie) - 4,36m3 (roboty rozbiórkowe)= 3766,55m3
2.3 D.02.03.01 Wykonywanie wykopów z gr. kat. I-V (z wbudowaniem w nasyp z transportem na odl. 1 km)
36 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki m3
957.19
d.2.3 0.15 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.
wg tabeli objętości robót ziemnych: 957,19m3
2.4 D. 02.03.01 Wykonywanie nasypów w gr. kat. I-VI
37 Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podłoża spychar- m2
28315.00
d.2.4 kami gąsienicowymi o mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. III-IV
1874,31m3+957,19m3= 2831,50m3:0,1= 28315,00m2
38 Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi statycznymi; grunt m3
2831.50
d.2.4 spoisty kat.III
1874,31m3+957,19m3= 2831,50m3
3 D.03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
3.1 D.03.01.01.161. Wykonanie ścianek czołowych przepustów fi 60 cm
39 Wykopy jamiste o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsię- m3
39.20
d.3.1 biernymi o poj.łyżki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. III, wyk.wykopów pod
przepust
fi 60:
w km rob. 0+725; dł. 9,00m
w km rob. 1+162; dł. 12,00m
w km rob. 1+515; dł. 9,00m
w km rob. 1+900; dł. 9,00m
w km rob. 2+400; dł. 9,00m
w km rob. 2+950; dł. 9,00m
w km rob. 4+023; dł. 14,50m
3,50m*0,80m*1,00m*2str.*7szt.=39,20m3
40 Przygotowanie zbrojenia na budowie podpory słupowe i przyczółki - t
d.3.1 pręty o śr. 10-14 mm obmiar wg wykazu zbrojenia
fi 60:
w km
w km
w km
w km
w km
w km
w km

rob. 0+725; dł. 9,00m - 74,23kg
rob. 1+162; dł. 12,00m - 81,59 kg
rob. 1+515; dł. 9,00m - 77,14kg
rob. 1+900; dł. 9,00m - 77,14kg
rob. 2+400; dł. 9,00m - 77,14kg
rob. 2+950; dł. 9,00m - 77,14kg
rob. 4+023; dł. 14,50m - 83,14kg

Razem: 547,52kg=0,548t
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2
41 Montaż zbrojenia podpory słupowe i przyczółki - pręty o śr. 10-14
d.3.1 mm
fi 60:
w km
w km
w km
w km
w km
w km
w km

3
t

4
0.548 = 0.55

rob. 0+725; dł. 9,00m - 74,23kg
rob. 1+162; dł. 12,00m - 81,59 kg
rob. 1+515; dł. 9,00m - 77,14kg
rob. 1+900; dł. 9,00m - 77,14kg
rob. 2+400; dł. 9,00m - 77,14kg
rob. 2+950; dł. 9,00m - 77,14kg
rob. 4+023; dł. 14,50m - 83,14kg

Razem: 547,52kg=0,548t
42 Betonowanie przy użyciu żurawia konstrukcji zbrojonych - płyty,ła- m3
d.3.1 wy i stopy fundamentowe
fi 60:
w km
w km
w km
w km
w km
w km
w km

Ilość

33.06

rob. 0+725; dł. 9,00m
rob. 1+162; dł. 12,00m
rob. 1+515; dł. 9,00m
rob. 1+900; dł. 9,00m
rob. 2+400; dł. 9,00m
rob. 2+950; dł. 9,00m
rob. 4+023; dł. 14,50m

ława: 2,80m*0,80m*0,55m =1,23m3*2str.*7szt.=17,25m3
ścianka:
w km rob. 0+725; dł. 9,00m
2,60m*1,06m*0,37m*2str.=2,04m3
w km rob. 1+162; dł. 12,00m
2,60m*1,16m*0,37m=1,12m3 str. L
2,60m*1,36m*0,37m=1,31m3 str. P
w km rob. 1+515; dł. 9,00m
2,60m*1,16m*0,37m*2str.=2,23m3
w km rob. 1+900; dł. 9,00m
2,60m*1,16m*0,37m*2str.=2,23m3
w km rob. 2+400; dł. 9,00m
2,60m*1,16m*0,37m*2str.=2,23m3
w km rob. 2+950; dł. 9,00m
2,60m*1,16m*0,37m*2str.=2,23m3
w km rob. 4+023; dł. 14,50m
2,60m*1,26m*0,37m*2str.=2,42m3
Razem ścianki:15,81m3
43 Zasypanie wykop.fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów
m3
d.3.1 obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV
39.20m3 (z wykopu) - 17,25m3 (objętośc ławy betonowej pod murem) = 21,95m3 (nadmiar rozplantowac w miejscu)
3.2 D.03.01.01.21.Prefabrykowane przepusty drogowe, rurowe,jednotorowe fi 60cm
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Opis

1
2
44 Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami
d.3.2 podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV
fi 60:
w km
w km
w km
w km
w km
w km
w km

Jedn. miary

Ilość

Cena
zł

3

4

5

m3

57.20

m3

18.48

m

71.50

Wartość
zł
(4 x 5)
6

rob. 0+725; dł. 9,00m
rob. 1+162; dł. 12,00m
rob. 1+515; dł. 9,00m
rob. 1+900; dł. 9,00m
rob. 2+400; dł. 9,00m
rob. 2+950; dł. 9,00m
rob. 4+023; dł. 14,50m

Razem długosć: 71,50m
1,00m*0,80m*71,50m= 57,20m3
45 Ławy fundamentowe betonowe pod przepusty o średnicy 60cm:
d.3.2
w km rob. 0+725; dł. 9,00m
w km rob. 1+162; dł. 12,00m
w km rob. 1+515; dł. 9,00m
w km rob. 1+900; dł. 9,00m
w km rob. 2+400; dł. 9,00m
w km rob. 2+950; dł. 9,00m
w km rob. 4+023; dł. 14,50m
Razem długosć: 71,50m
wg. wyliczeń: 0,34m*0,76m*71,50m = 18,48m3
46 Przepusty rurowe - rury PEHDo średnicy 60 cm
d.3.2
fi 60:
w km rob. 0+725; dł. 9,00m
w km rob. 1+162; dł. 12,00m
w km rob. 1+515; dł. 9,00m
w km rob. 1+900; dł. 9,00m
w km rob. 2+400; dł. 9,00m
w km rob. 2+950; dł. 9,00m
w km rob. 4+023; dł. 14,50m

Razem długosć: 71,50m
47 Zasypanie wykop.fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów
m3
24.78
d.3.2 obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym walcami
(gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV
57,20m3(wykop) - 32,42m3 (objętość rur, rozplantować w miejscu)
= 24,78m3
4 D. 04.00.00 PODBUDOWA
4.1 D. 04.01.01 Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża w gr. kat. I-VI gł. koryta 30cm.
48 Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30cm w gruncie kat. II-VI
m2
24380.70
d.4.1
w km. rob. 0+007-2+200, 3+800-4+028,50
2421,50m*5,80m=14044,70m2
w km rob. 2+200-3+800
1600,00m*5,80m=9280,00m2
rozjazdy i zjazdy bitumiczne:
wg wykazu zjazdów - 806,00m2
wg obmiaru graficznego:
na naw. z kostki brukowej betonowej gr. 8cm - 94,50m2
na poszerzeniach łuków - 110,00m2
rozjazd K.T. - 45,50m2
Razem:24380,70m2
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Opis

Jedn. miary

1
2
49 Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na m2
d.4.1 peronach, chodniku i utwardzonym poboczu:

3

Ilość

Cena
zł

4

5
417.00

wg obmiaru graficznego: 417,00m2
4.2 D.04.04.01/04.04.02 Wykonanie podbudowy warstwa dolna z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
50 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego z dodatkiem
m2
24286.20
d.4.2 35% kruszyw łamanych gr. 20 cm
w km. rob. 0+007-2+200, 3+800-4+028,50
2421,50m*5,80m=14044,70m2
w km rob. 2+200-3+800
1600,00m*5,80m=9280,00m2
rozjazdy i zjazdy bitumiczne:
wg wykazu zjazdów - 806,00m2
na poszerzeniach łuków - 110,00m2
rozjazd K.T. - 45,50m2
Razem:24286,20m2
4.3 D.04.04.01/04.04.02 Wykonanie podbudowy warstwa górna z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
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1
2
51 Warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego z dodatkiem
d.4.3 35% kruszyw łamanych gr. 10 cm

3
m2

Ilość

Cena
zł

4
23954.67

5

Wartość
zł
(4 x 5)
6

w km. rob. 0+007-2+086,70
2079,70m*5,70m=11854,29m2
w km rob. 2+086,70-2+126,70
40,00m*5,65m=226,00m2
w km rob. 2+126,70-2+132,70
6,00m*5,50m=33,00m2
w km rob. 2+132,70-2+133,70
1,00m*5,65m=5,65m2
w km rob. 2+133,70-2+162,40
28,70m*5,70m=163,59m2
w km rob. 2+162,40-2+172,40
10,00*5,65m=56,50m2
w km rob. 2+172,40-2+228,60
56,20m*5,70m=320,34m2
w km rob. 2+228,60-2+263,10
34,50m*5,65m=194,93m2
w km rob. 2+263,10-3+744,10
1481,00m*5,70m=8441,70m2
w km rob. 3+744,10-3+925,40
181,30m*5,65m=1024,35m2
w km rob. 3+925,40m-3+941,30
15,90*5,50m=87,45m2
w km rob. 3+941,30-4+016,40
75,10m*5,65m=424,32m2
w km rob. 4+016,40-4+028,50
12,10m*5,50m=66,55m2
rozjazdy i zjazdy bitumiczne:
wg wykazu zjazdów - 806,00m2
wg obmiaru graficznego:
na naw. z kostki brukowej betonowej gr. 8cm - 94,50m2
na poszerzeniach łuków - 110,00m2
rozjazd K.T. - 45,50m2
Razem:23954,67m2
4.4 D.04.04.01/04.04.02 Wykonanie podbudowy warstwa dolna z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
52 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego z dodatkiem
m2
94.50
d.4.4 35% kruszyw łamanych gr. 15 cm
wg obmiaru graficznego:
na naw. z kostki brukowej betonowej gr. 8cm - 94,50m2
4.5 D.04.02.01 Warstwa odcinająca wykonywana mechanicznie z piasku zagęszczana mechanicznie gr. warstwy 10 cm.
53 Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm m2
9280.00
d.4.5
w km rob. 2+200-3+800
1600,00m*5,80m=9280,00m2
5 D. 05.00.00 NAWIERZCHNIA
5.1 D.05.03.05 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa wiążąca gr. w-wy 4 cm
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Opis

Jedn. miary

1
2
54 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o
d.5.1 grubości 4 cm (warstwa wiążąca) AC 16W

3
m2

Ilość

4
23461.42

w km. rob. 0+007-2+086,70
2079,70m*5,60m=11646,32m2
w km rob. 2+086,70-2+126,70
40,00m*5,55m=222,00m2
w km rob. 2+126,70-2+132,70
6,00m*5,50m=33,00m2
w km rob. 2+132,70-2+133,70
1,00m*5,55m=5,55m2
w km rob. 2+133,70-2+162,40
28,70m*5,60m=160,72m2
w km rob. 2+162,40-2+172,40
10,00*5,55m=55,50m2
w km rob. 2+172,40-2+228,60
56,20m*5,60m=314,72m2
w km rob. 2+228,60-2+263,10
34,50m*5,55m=191,48m2
w km rob. 2+263,10-3+744,10
1481,00m*5,60m=8293,60m2
w km rob. 3+744,10-3+925,40
181,30m*5,55m=1006,22m2
w km rob. 3+925,40m-3+941,30
15,90*5,50m=87,45m2
w km rob. 3+941,30-4+016,40
75,10m*5,55m=416,81m2
w km rob. 4+016,40-4+028,50
12,10m*5,50m=66,55m2
rozjazdy i zjazdy bitumiczne:
wg wykazu zjazdów - 806,00m2
na poszerzeniach łuków - 110,00m2
rozjazd K.T. - 45,50m2
Razem:23461,42m2
55 Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km po- t
2346.14
d.5.1 nad 5 km (na średnią odległość 20km)
23461,42m2*0.100 = 2346,14t.
5.2 D.05.03.05 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa ścieralna gr. w-wy 4 cm
56 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o m2
23079.75
d.5.2 grubości 4 cm (warstwa ścieralna) AC 11S
w km. rob. 0+007 - 4+028,50;
4021,50m*5,50m=22118,25m2
rozjazdy i zjazdy bitumiczne:
wg wykazu zjazdów - 806,00m2
na poszerzeniach łuków - 110,00m2
rozjazd K.T. - 45,50m2
Razem:23079,75m2
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Cena
zł
5

Wartość
zł
(4 x 5)
6

KOSZTORYS OFERTOWY
Rozbudowa drogi gminnej Nr 109476B na odcinku dr. wojewódzka nr 693 – m. Baciki Dalsze

Lp.

Opis

Jedn. miary

1
2
57 Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km pod.5.2 nad 5 km (na średnią odległość 20km)
23079,75m2*0.102 = 2354,14t
5.3 D.05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej gr. 8cm
58 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podd.5.3 sypce - cementowo - piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
(KOLOROWA) typ i kolor do uzgodnienia z Inwestorem

5.4
59
d.5.4
6
6.1
60
d.6.1
6.2
61
d.6.2

3
t

m2

wg obmiaru graficznego:
na naw. z kostki brukowej betonowej gr. 8cm - 94,50m2
D.05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowych
Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do m
5 cm z odwozem urobku
K.T.
25,50m
D. 06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
D.06.01.01 Umocnienie skarp
Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykony- m2
wanych ręcznie w gruntach kat.I-III
wg. tabeli objetości robót ziemnych:
12471,32m2+8534,48m2 = 21005,80m2
D.06.01.10 Wykonanie poboczy i zjazdów z pospółki z dod. 35% łamanego
Wykonanie poboczy i zjazdow z pospółki z dod. 35% łamanego gr. m2
10cm zagęszczane mechanicznie
wg obmiaru graficznego:
str. L
3628,70m2

Ilość

4
2354.14

Cena
zł
5

Wartość
zł
(4 x 5)
6

94.50

25.50

21005.80

10000.00

str. P
3438,30m2
zjazdy wg wykazu zjazdów:
2933,00m2
6.3 D.06.02.01.01 i 02 Przepusty pod zjazdami
62 Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o
d.6.3 ścianach pionowych w gruntach suchych kat. I-II
fi 30 cm
368,00m*0,50m*0,70m = 128,80m3
63 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PEHD o średnicy 30 cm
d.6.3
368,00m
64 Ławy fundamentowe żwirowe stabilizowane cementem w ilości
d.6.3 150,0kg/m3 gr. 10cm

m3

128.80

m

368.00

m3

19.43

fi 30cm: 368,00m*0,44m*0,12m = 19,43m3
65 Zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z m3
102.80
d.6.3 zagęszczeniem ; kat.gr. I-III
zasypanie wykopu po rurach fi30cm
z wykopu 128,80m3 - 26,00m3 (objętość rur-rozplantować w miejscu)= 102,80m3
6.4 D.06.01.03. Wykonanie umocnienia wlotu i wylotu przepustów pod drogą i na zjazdach oraz wykonanie obrukowania na
zjazdch
66 Nawierzchnia z brukowca z kamienia narzutowego lub łamanego o m2
943.00
d.6.4 wys. 16-20 cm na podsypce cementowo-piaskowej.
przyęto szacunkowo:
na przepustach pod drogą (umocnienie wlotu i wylotu):
7szt.*10,00m2*2str.=140,00m2
wg obmiaru graficznego:
obrukowanie na zjazdach: 193,00m2
Umocnienie wlotu i wylotu przepustów na zjazdach, przy słupach i
furtce i dojściu do krzyża - fi 30:
61szt.*2str.*5,00m2 (przyjęto szacunkowo) = 610,00m2
7 D.07.00.00 OZNAKOWANIE
7.1 D. 07.02.11 Oznakowanie pionowe
-9-
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KOSZTORYS OFERTOWY
Rozbudowa drogi gminnej Nr 109476B na odcinku dr. wojewódzka nr 693 – m. Baciki Dalsze

Lp.

Opis

Jedn. miary

1
2
67 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i in- szt.
d.7.1 formacyjne o pow. do 0.3 m2

3

wg projektu organizacji ruchu drogowego
64szt.
7.2 D. 07.02.11 Oznakowanie pionowe
68 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i in- szt.
d.7.2 formacyjne o pow. ponad 0.3 m2
wg projektu organizacji ruchu drogowego
22szt.
7.3 D. 07.02.01 Oznakowanie pionowe
69 Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych
d.7.3
wg projektu organizacji ruchu drogowego
82szt.
7.4 D. 07.02.01 Oznakowanie pionowe
70 Pionowe znaki drogowe - słupki "U-5a"
d.7.4
wg projektu organizacji ruchu drogowego
1szt.
7.5 D.07.01.01 Oznakowanie poziome
71 Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - strzałki i
d.7.5 inne symbole malowane ręcznie

Ilość

Cena
zł

4

5
64

22

szt.

82

szt.

1

m2

46.52

P-10
10,00m2+16,00m2=26,00m2

7.6
72
d.7.6

7.7
73
d.7.7

P-17
3,42m2*6szt.=20,52m2
D.07.05.01 Bariery ochronne stalowe.
Bariery ochronne stalowe przy przepustach str. L i P:
m
144.00
w km rob. 0+725; 24,00m
w km rob. 1+162; 24,00m
w km rob. 1+515; 24,00m
w km rob. 1+900; 24,00m
w km rob. 2+400; 24,00m
w km rob. 2+950; 24,00m
Próg zwalniający płytowy z wyniesionym przejściem dla pieszych ( z gotowych elementów gumowych)
Próg zwalniający płytowy z wyniesionym przejściem dla pieszych ( szt
1
z gotowych elementów gumowych)

1szt.
7.8 Bariery typu "U-11a"
74 Bariery typu "U-11a" - kolor do uzgodnienia z inwestorem
d.7.8 przy przepuście w km rob. 4+023 str.L i P
30,00m
8 D.08.00.00. ELEMENTY ULIC.
8.1 D.08.01.00 Krawężniki betonowe.
75 Krawężniki betonowe wystające i opuszczone o wymiarach 15x30 i
d.8.1 15x22 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej
wg obmiaru graficznego przy peronach, chodnikach i uwtardzonym
poboczu:
243,00m
76 Ława pod krawężniki betonowa z oporem
d.8.1 243,00m*0,0617m3 = 14,99m3
8.2 D.08.01.01.22. Krawężniki betonowe
77 Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm bez ław na
d.8.2 podsypce cementowo-piaskowej jako opór na rozjeździe (przy naw.
z kostki brukowej betonowej gr.8 cm)

m

30.00

m

243.00

m3

14.99

m

40.00

wg obmiary graficznego:40,00m
78 Ława pod krawężniki betonowa z oporem
m3
d.8.2 40.00m*0,0617m3 = 2,47m3
8.3 D.08.02.02.02. Peron, chodnik i utwardzone pobocze z kostki brukowej betonowej.
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Wartość
zł
(4 x 5)
6

KOSZTORYS OFERTOWY
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Lp.

Opis

Jedn. miary

1
2
79 Peron, chodnik i utwardzone pobocze z kostki brukowej betonowej m2
d.8.3 grubości 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

80
d.8.3
81
d.8.3
8.4
82
d.8.4

3

wg obmieru graficznego:
393,00m2
Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mechanicznie o gr.5 m2
cm warstwa dolna
obmiar i km. jak w poz.wyżej
Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mechanicznie o gr.5 m2
cm warstwa górna
obmiar i km. jak w poz.wyżej
D.08.03.01.01 Obrzeża betonowe.
Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, m
spoiny wypełnione piaskiem
jako zabezpieczenie peronów, chodników i utwardzonego pobocza:

wg obmiaru graficznego; 246,00m
8.5 D.08.05.01 Ściek z prefabrykowanych elementów betonowych o wym . 60x50x15cm
83 Ścieki z pref.elem.betonowych typ korytkowy o grub. 15 cm na
m
d.8.5 podsypce cem.-piaskowej i ławie betonowej z betonu C12/15
w km rob. 3+742,30-3+917,30 str. L
175,00m
9 INNE ROBOTY
9.1 Wykonanie czasowej organizacji ruchu drogowego
84 Wykonanie projektu organizacji ruchu drogowego na czas wykona- kpl.
d.9.1 nia robót
9.2 D.10.01.05 Przebudowa linii wodociągowych przy przebudowie i budowie dróg.
85 Regulacja pionowa pokryw dla zaworów wodociągowych.
szt.
d.9.2 14szt.
86 Przestawienie hydrantu
szt
d.9.2 w km rob. 3+809,70 str.P
1szt.
87 Rurociągi A 160 PS (dwudzielna) jako zabezpieczenie wodociągu m
d.9.2 zgodnie z uzgodnieniem

Ilość

Cena
zł

4

5
393.00

393.00
393.00

246.00

175.00

1

14
1
62.00

w miejscu przepustów pod drogą:
12,00m
pod zjazdami (w miejscu obrukowania):
50,00m
9.3 Ocieplenie wodociągu
88 Ocieplenie wodociągu łupkami styropianowymi lub styrodurowymi
d.9.3
przyjęto szacunkowo:

m

100.00

przejście poprzeczne P.T. (na rowach)
8,00m
przy przepustach w km rob. 0+725; 1+515; 1+900
12,00m
w km rob 1+000-1+080
80,00m

9.4
89
d.9.4
9.5
90
d.9.5

Razem:
100,00m
Wyniesienie na poziom nawierzchni punktów osnowy geodezyjnej
Wyniesienie na poziom nawierzchni punktów osnowy geodezyjnej szt
52szt.
D.01.03.04 Przebudowa lini.
Rurociągi z HDPE 110/6,3 ułożenie wzdłuż istniejącej linii teleko- m
munikacyjnej
160,00m
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zł
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Lp.

Opis

1
2
91 Rurociągi A 58 PS (dwudzielna) jako zabezpieczenie kabla telefo- m
d.9.5 nicznego zgodnie z uzgodnieniem

Jedn. miary

Ilość

Cena
zł

3

4

5

160,00m
Przebudowa i zabezpieczenie infrastruktury światłowodowej HAWE TELEKOM
Przebudowa i zabezpieczenie infrastruktury światłowodowej HAWE kpl.
TELEKOM
Lampy oświetleniowe
Lampy oswietleniowe solarne o wys. 6,00m - oprawa LED 30 kpl.
35W, moc paneli 2x195W, wymiary paneli 1580x808x40mm, akumulator żelowy, pojemnośc akumulatora 2 x 100Ah, czujnik
zmierzchowy, strumień świetlny 3300 - 3850lm na fundamencie betonowycm B-120, 350x350; 4 x M24 z montażem
9.8 Inwentaryzacja powykonawcza
94 Inwentaryzacja powykonawcza
kpl.
d.9.8
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem wartość kosztorysowa robót
9.6
92
d.9.6
9.7
93
d.9.7

Słownie:
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160.00

1

1

1

Wartość
zł
(4 x 5)
6

