KOSZTORYS OFERTOWY
PRZEBUDOWA CHODNIKA
w CIĄGU DROGI POWIATOWEJ 4714E
w miejscowości Mieleszyn
długości 361m
Mieleszyn, gmina WIERUSZÓW, droga 4714E
Lp.

Podstawa wyceny

Opis

Jedn. miary

1

2
3
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 D-01.01.01.
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.1
trasa dróg w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją
powykonawczą
0,361km
2 D-01.02.04.
Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości m2
d.1
do 15 cm za pomocą spycharek
361,0x1,5
3 D-01.02.04.
Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. m
d.1
50 cm
11x5,0
4 D-01.02.04.
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi m3
d.1
o poj.łyŜki 0.15 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio
zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład.- wywóz gruntu i gruzu na odległość do 3km
541,5x0,10+55,0x3,14x0,5x0,5/4
5 D-01.02.04.
Rozebranie wjazdu z betonowej kostki brukowej na pod- m2
d.1
sypce piaskowej
10x3,5
Razem dział ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI
6 D. 03.01.01.
Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład m3
d.2
koparkami podsiębiernymi o poj.łyŜki 0.25 - 0.60 m3 w
gr.kat. I-II- wykop pod przepusty
55,0x0,3x0,1+55x0,5x0,5
7 D. 03.01.01.
Przepusty rurowe - ławy fundamentowe Ŝwirowe
m3
d.2
55,0x0,1x0,3
8 D. 03.01.01.
Przepusty rurowe - rury karbowane PHDPE o średnicy m
d.2
30 cm
55
9 D. 03.01.01.
Zasypanie wykopów .fund.podłuŜnych,punktowych,ro- m3
d.2
wów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 35
cm) - kat.gr. I-II- zasypanie przepustów
Razem dział PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI
3 ROBOTY ZIEMNE I NAWIERZCHNIA
10 D.04.01.00.
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi m3
d.3
o poj.łyŜki 0.60 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na
odl.do 1 km sam.samowyład.-ukop na budowę nasypu
152,0x(1,4+0,4)/2x0,7+209x0,8x0,6
11 D.04.01.00.
Dodatek za kaŜdy rozp. 1 km transportu ziemi samocho- m3
d.3
dami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotność = 3
12 D-04.01.01.
Koryta wykonywane mechanicznie gł. około 10 cm w gru-m2
d.3
ncie kat. II-VI -koryto pod zjazdy
361,0x1,4+55,0x1,8
13 D-08.01.01.
d.3
14 D-08.01.01.
d.3
15 D-08.01.01.
d.3
16 D-04.04.04.
d.3
17 D-08.01.01.
d.3
18 D-08.01.01.
d.3
19 D.05.03.23.
d.3

Norma 3.16

Rowki pod obrzeŜa o wym. 20x20 cm w gruncie kat.I-II m
361,0+4,0
Ława pod krawęŜniki betonowa z oporem - ława pod ob- m3
rzeŜa
365,0x0,027
ObrzeŜa betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem
365
Podbudowa na wjazdach z tłucznia o ciągłym uziarnieniu m2
0/63mm gr. 15 cm
55,0x4,0
Rowki pod krawęŜniki i ławy krawęŜnikowe o wym.
m
30x30 cm w gruncie kat.I-II- pod ściek
Ścieki z elementów betonowych gr. 10 cm na podsypce m
cementowo-piaskowej
Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na m2
podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem-kostka szara
361x1,4-55,0x1,4

4

Ilość

Cena
zł

5

6
0.361

541.5
55.0
64.94

35.00

15.40

1.65
55
15.40

196.08

196.08

604.40

365.0
9.86
365
220
152.00
152.00
428.4

Wartość
zł
(5 x 6)
7
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Podstawa wyceny

1
2
20 D.05.03.23.
d.3

Opis

Jedn. miary

3
Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na m2
podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin
piaskiem-kostka w kolorze czerwonym
55x1,4
21 D.05.03.23.
Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na m2
d.3
podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin
piaskiem-ułoŜenie rozebranej kostki
Razem dział ROBOTY ZIEMNE I NAWIERZCHNIA
4 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
22 D-09.01.01
Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych szt.
d.4
23 D-09.01.01
Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na m2
d.4
posypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem- umocnienie skarp i dna rowu
154,0x(0,35+1,0)
24 D-09.01.01
Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy m2
d.4
humusu 5 cm.
361x1,0
Razem dział ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem wartość kosztorysowa robót
Słownie:

Norma 3.16

4

Ilość

5
77.0

35.0

6
207.9

361.00

Cena
zł
6

Wartość
zł
(5 x 6)
7

