przebudowa dr. gminnych: 201 515P, 201 571P, 201 210 567P i 201 538P w Budzyniu

Kosztorys ślepy/ofertowy
Lp

Pozycja
Specyfikacji
Technicznej

Opis robót

Jedn. miary

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
Rozebranie krawęŜników betonowych na
1
D-01.02.04
podsypce cementowo-piaskowej z wywozem
m
gruzu

Ilość

656,00

2

D-01.02.04

Rozebranie nawierzchni grubości 4 cm z mas
mineralno-bitumicznych z wywozem gruzu

m2

828,5

3

D-01.02.04

Rozebranie podbudowy grubości 15 cm z
kruszywa z wywozem gruzu

m2

828,50

4

D-01.02.04

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej z
wywozem gruzu

m2

20,00

5

D-01.02.04

Rozebranie przepustu z rur betonowych o
średnicy 0,50 m ze ściankami i fundamentami i
robotami ziemnymi z odwozem materiałów
rozbiórkowych

m

28,00

6

D-01.02.04

Rozebranie nawierzchni z płytek betonowych na
podsypce piaskowej z wywozem gruzu

m2

203,86

7

D-01.02.04

Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych na
podsypce piaskowej z wywozem gruzu

m2

9,00

8

D-01.02.04

Rozebranie poręczy betonowych zakopiańskich z
wywozem materiałów rozbiórkowych

m

15,00

Cena
jedn.

Wartość
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9

D-01.02.04

Rozebranie obrzeŜy chodnikowych na podsypce
piaskowej z wywozem gruzu

m

140,20
Razem 1.1.1.1.

1.1.1.2. Przygotowanie terenu w zakresie przygotowania terenu i roboty ziemne - 45111200-0
Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych, dla
10
D-01.01.01
trasy drogowej w terenie równinnym z
km
2,18
inwentaryzacją powykonawczą

11

12

13

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

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 + koryto

m3

4 099,08

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

m

3

1 024,58

Karczowanie i wycinka drzew o średnicy 30-60
cm w gruncie o normalnej wilgotności kat. III-IV z
wywozem materiałów

szt

1,00
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
14
D-06.04.01
transportem urobku samochodami
samowyładowczymi do 5t na odl. do 1 km, grunt
kat. III.

m3

65,63

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
15
terenów zielonych z obsianiem trawą, przy
D-09.01.01
grubości humusu 5 cm

m2

3 722,30
Razem 1.1.1.4.
Razem 1
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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
16

D-06.01.01

17

D-06.02.01

18

D-06.02.01

19

D-06.02.01

Ścieki skarpowe z elementów betonowych
trapezowych na podsypce piaskowo-cementowej
i ławie betonowej z kaskadą
Wykonanie przepustów z rur betonowych (lub
tworzywa sztucznego) o średnicy 50 cm, z
robotami ziemnymi i wykonaniem ścianek i ławy
oraz umocnieniem wlotu i wylotu
Wykonanie przepustów z rur betonowych (lub
tworzywa sztucznego) o średnicy 80 cm, z
robotami ziemnymi i wykonaniem ścianek oraz
umocnieniem wlotu i wylotu
Wykonanie przepustów pod zjazdami z rur
betonowych (lub tworzywa sztucznego) o
średnicy 30 cm, z robotami ziemnymi i
wykonaniem ścianek oraz umocnieniem wlotu i
wylotu

m

7,00

m

51,00

m

5,00

m

36,00

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
20

D-08.01.01

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

m

190,60

21

D-08.01.01

KrawęŜniki betonowe wystające o wymiarach
20x30 cm wraz z wykonaniem rowka i ławy
betonowej na podsypce piaskowo-cementowej

m

3 065,30
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22

D-08.01.02

KrawęŜniki kamienne uliczne wystające o
wymiarach 20x35 cm wraz z wykonaniem rowka i
ławy betonowej na podsypce piaskowocementowej

23

D-08.01.02

KrawęŜniki kamienne trapezowe o wymiarach
15/21x35 cm wraz z wykonaniem rowka i ławy
betonowej na podsypce piaskowo-cementowej

m

47,10

24

D-08.01.01

KrawęŜniki betonowe trapezowe o wymiarach
15/21x30 cm wraz z wykonaniem rowka i ławy
betonowej na podsypce cementowo-piaskowej

m

90,00

25

D-08.03.01

KrawęŜniki drogowe betonowe o wymiarach
12x25 cm wraz z wykonaniem rowka i ławy
betonowej na podsypce piaskowo-cementowej

m

292,70

26

D-08.05.02
analogia

Ścieki uliczne z dwóch rzędów kostki betonowej
prostokątnej na podsypce piaskowo-cementowej
i na ławie betonowej

m

1 657,00

m2

5 523,66

m2

5 523,66

m2

4 314,20

m

31,40

Jezdnia, skrzyŜowania
27

D-04.02.01

28

D-04.04.04

29

D-04.07.01

Warstwy odcinające z piasku zagęszczane
mechanicznie, grubość warstwy 10 cm,
Podbudowa z kruszywa łamanego, grubość
warstwy 20 cm po zagęszczeniu i skropienie
podbudowy asfaltem
Podbudowa z betonu asfaltowego, grubość
warstwy 7 cm po zagęszczeniu i skropienie
podbudowy asfaltem

Razem 2.1.2.1.
2.1.2.2. Fundamentowanie ścieŜek ruchu pieszego - 45233340-4
Chodniki
Warstwy odcinające z piasku zagęszczane
30
D-04.02.01
mechanicznie, grubość warstwy 10 cm,

m2

2 371,21
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31

D-08.03.01

32

D-04.04.04

ObrzeŜa betonowe wtopione o wymiarach 6x20
cm na podsypce piaskowo-cementowej z
wykonaniem rowka
Podbudowa z kruszywa dla KR 1, grubość
warstwy 10 cm po zagęszczeniu

m

1 846,00

m2

2 575,07

Zjazdy i parkingi
33

D-04.02.01

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

m2

1 590,65

34

D-08.03.01

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

m

620,00

35

D-04.04.04

Podbudowa z kruszywa łamanego, grubość
warstwy 15 cm po zagęszczeniu

m

2

2 214,40
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
Wyrównanie profilu istniejącej nawierzchni
D-05.03.05
mieszanką mineralno-asfaltową dla KR 3 wraz ze
36
D-04.03.01
skropieniem asfaltem istniejącej nawierzchni,
transport mieszanki
37
D-05.03.11
Frezowanie nawierzchni bitumicznej do 3 cm
38

39

Mg

499,66

m2

5038,42

D-05.03.05

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych
dla KR 3, grubość warstwy wiąŜącej po
zagęszczeniu 7 cm, transport mieszanki

m2

4 314,20

D-05.03.05

Nawierzchnie z mieszanek mastyksowogrysowych (SMA) dla KR 3, grubość warstwy
ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport
mieszanki i regulacja pionowa studzienek dla
urządzeń podziemnych z osadzeniem ich na
pierścieniach odciąŜających lub wymianą ich na w

m2

12 683,40
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40

41

D-05.03.01

Nawierzchnie z kostki granitowej 14/16 cm, gat. I,
układane na podsypce cementowo-piaskowej,
spoiny wypełnione piaskiem

m2

D-05.03.23

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej
"behaton" 8 cm, gat. I, układane na podsypce
piaskowo-cementowej, spoiny wypełnione
piaskiem i regulacja pionowa studzienek dla
urządzeń podziemnych z osadzeniem ich na
pierścieniach odciąŜających lub wymianą ich n

m

2

84,28

1 209,46

Razem 2.1.2.3.
2.1.2.4. Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych - 45233253-7
Chodniki
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej
kolorowej "behaton" 6 cm, gat. I, układane na
42
D-05.03.23
podsypce piaskowo-cementowej, spoiny
wypełnione piaskiem i regulacja pionowa
studzienek dla urządzeń podziemnych

43

44

2

1 323,77

D-05.03.23

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej
bezfazowej kolorowej "behaton" 6 cm, gat. I,
układane na podsypce piaskowo-cementowej,
spoiny wypełnione piaskiem i regulacja pionowa
studzienek dla urządzeń podziemnych

m2

1 251,30

D-05.03.23

Rozebranie i ponowne ułoŜenie nawierzchni z
kostki brukowej betonowej 6 cm, układane na
podsypce piaskowo-cementowej, spoiny
wypełnione piaskiem, naleŜy przyjąć ok.. 10%
nowej kostki

m2

162,80

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej
kolorowej "behaton" 8 cm, gat. I, układane na
podsypce piaskowo-cementowej, spoiny
wypełnione piaskiem i regulacja pionowa
studzienek dla urządzeń podziemnych

m2

2 104,15

m

Zjazdy i parkingi

45

D-08.04.01
D-05.03.23
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46

D-05.03.05

47

D-05.03.05

Nawierzchnie z betonu asfaltowego dla KR 2,
grubość warstwy wiąŜącej po zagęszczeniu 4
cm, transport mieszanki ze skropieniem
podbudowy asfaltem
Nawierzchnie z betonu asfaltowego dla KR 2,
grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4
cm, transport mieszanki

m

2

110,25

m

2

110,25
Razem 2.1.2.4.

2.1.2.5. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu: instalowanie znaków drogowych - 45233290-8
D-07.01.01

Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe z
mas termoplastycznych linii segregacyjnych, pól
martwych i na przejściach dla pieszych

m2

287,68

49

D-07.01.01

Oznakowanie przykrawęŜnikowych części
chodnika prowadzące na przejście dla
pieszych.ostrzegawczą taśmą
nawierzchniową z białej odblaskowej taśmy
prefabrykowanej do oznakowania poziomego
oraz guzowatych elementów

m

24,00

50

D-07.02.01

Pionowe znaki drogowe ze słupkami

szt

82,00

48

2.1.2.5. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu: instalowanie urządzeń ochronnych - 45233292-2
51
D-07.05.01
Bariera ochronna stalowa U-14a
m
72,00
Ogrodzenie segmentowe U-2a z rur stalowych
52
D-07.06.02
m
367,00
h=0,70m
53
D-07.06.02
Balustrada U-11a o h=1,20 m
m
25,00
Razem 2.1.2.5.
Razem 2.1.2
Razem 2
Całość netto
Podatek VAT 23%
Ogółem brutto

