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Kosztorys ślepy/ofertowy
Lp

Pozycja
Specyfikacji
Technicznej

Opis robót

Jedn. miary

Cena
jedn.

Ilość

1. Przygotowanie terenu pod budowę - 45100000-8
1.1. Przygotowanie terenu w zakresie burzenia i rozbiórki; roboty ziemne - 45110000-1
1.1.1. Przygotowanie terenu w zakresie burzenia; roboty ziemne - 45111000-8
1.1.1.1. Przygotowanie terenu w zakresie burzenia - 45111100-9
1.1.1.2. Przygotowanie terenu w zakresie przygotowania terenu i roboty ziemne - 45111200-0
Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych, dla
1
D-01.01.01
trasy drogowej w terenie równinnym z
km
0,40
inwentaryzacją powykonawczą

2

3

D-02 00 01
D-02 01 01
D-04.01.01
D-02 00 01
D-02 01 01
D-02 03 01
D-04.01.01

4

D-01.02.01

5

D-01.02.01

Roboty ziemne wykonywane koparkami
podsiębiernymi o pojemności łyŜki 0,25 m3 z
transportem urobku samochodami
samowyładowczymi do 5t na odl. do 1 km, grunt
kat. III, wykopy i koryto

m3

848,39

Roboty ziemne wykonywane koparkami
podsiębiernymi o pojemności łyŜki 0,25 m3 z
transportem urobku samochodami
samowyładowczymi do 5t na odl. do 1 km, grunt
kat. III, nasypy z formowaniem i zagęszczeniem

m3

125,70

szt

42,00

m2

2,00

Ścinanie drzew o średnicy do 30 cm z
karczowaniem pni w gruncie o normalnej
wilgotności kat. III-IV z wywozem materiałów
Karczowanie krzewów z wywozem materiału

Razem 1.1.1.2.
1.1.1.3. Przygotowanie terenu roboty w zakresie kopania rowów Oczyszczenie rowu wykonywane koparkami
podsiębiernymi o pojemności łyŜki 0,25 m3 z
6
D-06.04.01
transportem urobku samochodami
samowyładowczymi do 5t na odl. do 1 km, grunt
kat. III.

m3

5,00

Wartość
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Razem 1.1.1.3.
1.1.1.4. Przygotowanie terenu roboty w zakresie rekultywacji gleby Plantowanie terenów zielonych z humusowanie
D-06.03.01
7
terenów zielonych z obsianiem trawą, przy
D-09.01.01
grubości humusu 5 cm

m

2

1 002,70
Razem 1.1.1.4.
Razem 1

2. Roboty budowlane […] w zakresie inŜynierii ladowej i wodnej - 45200000-9
2.1. Roboty budowlane w zakresie budowy […] dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu - 45230000-8
2.1.1. Roboty pomocnicze w zaresie rurociągów i kabli - 45232000-2
2.1.1.1. Rurociągi do odprowadzania wody burzowej - 45232130-2
Wykonanie przepustów z rur betonowych (lub
PVC) o średnicy 40 cm, z robotami ziemnymi i
m
18,00
8
D-06.02.01
wykonaniem ścianek ze skrzydełkami rónoległymi
oraz umocnieniem wlotu i wylotu
Razem 2.1.1.1.
2.1.2. Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg - 45233000-9
2.1.2.1. Fundamentowanie dróg - 45233320-8
2.1.2.1. Fundamentowanie ulic - 45233330-1
KrawęŜniki
9

D-08.01.01

KrawęŜniki betonowe wystające o wymiarach
15x30 cm wraz z wykonaniem rowka i ławy
betonowej na podsypce piaskowo-cementowej

m

860,70

Jezdnia, skrzyŜowania
10

D-04.02.01

Warstwy odcinające z piasku zagęszczane
mechanicznie, grubość warstwy 10 cm,

m2

2 286,82

11

D-04.06.01

Podbudowa z mieszanki betonowej B-7,5,
pielęgnacja piaskiem i wodą, grubość warstwy 16
cm

m2

2 286,82
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12

D-01.02.04
analogia

Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń
podziemnych betonem B-20, z osadzeniem
włazów na pierścieniach odciąŜających lub
wymianą ich na wbetonowane w płytę Ŝelbetową,
objętość betonu do 0,3 m3

szt

10,00

696,00

Razem 2.1.2.1.
2.1.2.2. Fundamentowanie ścieŜek ruchu pieszego - 45233340-4
Chodniki
Warstwy odcinające z piasku zagęszczane
13
D-04.02.01
mechanicznie, grubość warstwy 10 cm,
ObrzeŜa betonowe kolorowe wtopione o
14
D-08.03.01
wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowocementowej z wykonaniem rowka
Zjazdy
Warstwy odcinające z piasku zagęszczane
15
D-04.02.01
mechanicznie, grubość warstwy 10 cm,

m

2

902,80

m

821,00

m2

361,75

16

D-08.03.01

ObrzeŜa betonowe wtopione o wymiarach 8x30
cm wraz z wykonaniem rowka i ławy betonowej
na podsypce piaskowo-cementowej

m

199,50

17

D-04.06.01

Podbudowy z mieszanki betonowej B-7,5,
pielęgnacja piaskiem i wodą, grubość warstwy 16
cm

m2

361,75
Razem 2.1.2.2.

2.1.2.3. Roboty w zakresie nawierzchni dróg - 45233220-7
2.1.2.3. Roboty w zakresie nawierzchni ulic - 45233252-0
Jezdnia
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej
( w tym 10% czerwonej) 8 cm, gat. I, układane na
18
D-05.03.23
podsypce piaskowo-cementowej, spoiny
wypełnione piaskiem

m2

2 286,82
Razem 2.1.2.3.

2.1.2.4. Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych - 45233253-7
Chodniki

6 960,00
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19

D-05.03.23

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej
kolorowej 6 cm, gat. I, układane na podsypce
piaskowo-cementowej, spoiny wypełnione
piaskiem

m

2

902,80

D-08.04.01
D-05.03.23

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej
kolorowej 8 cm, gat. I, układane na podsypce
piaskowo-cementowej, spoiny wypełnione
piaskiem

m2

361,75

Zjazdy
20

Razem 2.1.2.4.
2.1.2.5. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu: instalowanie znaków drogowych - 45233290-8
Pionowe znaki drogowe zamocowane na
szt
32,00
21
D-07.02.01
13 słupkach
Instalowanie punktowych elementów
22
D-07.01.01
szt
58,00
odblaskowych
Razem 2.1.2.5.
Razem 2.1.2
Razem 2
Całość netto
Podatek VAT 22%
Ogółem brutto

