
KOSZTORYS OFERTOWY
PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH

 w OBRĘBIE śMUDA, LUTUTÓW 
 na dz. nr 81 i 225 (droga powiatowa nr 4545E)

 na odcinku o długość 580m
gm.LUTUTÓW, m. LUTUTÓW, KOPANINY

Lp. Podstawa 
wyceny

Opis Jedn. mia-
ry

Ilość Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

1NAWIERZCHNIA
1

d.1
D-01.01.01. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach

ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.
km 0.580

2
d.1

D-05.03.05. Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni
bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z
rozbiórki na odl. do 1 km wykonanie wcięcia
w istniejąca nawierzchnie na długości 7,0m 
2x5,0x7,0

m2 70.000

3
d.1

D-05.03.05. Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emul-
sją asfaltową na zimno podbudowy lub nawie-
rzchni betonowej/bitumicznej; zuŜycie emulsji
0,5 kg/m2
2x5,0x580

m2 5800.000

4
d.1

D-05.03.05. Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszan-
ką minerano-bitumiczną asfaltową- mechani-
czne wyrównanie istniejącej nawierzchni bitu-
micznej warstwą 0-5cm srednio 2,5cm
5,0x580,0x0,025x2,5

t 181.250

5
d.1

D-05.03.05. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumi-
cznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa
ścieralna)
580,0x5,0

m2 2900.000

2POBOCZA
6

d.2
D-04.04.04. Profilowanie i zagęszczanie podłoŜa wykony-

wane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni- profilowa-
nie poboczy pod umocnienie
580x0,50x2

m2 580.000

7
d.2

D-04.04.04. Warswa górna podbudowy z kruszyw łama-
nych gr. 10 cm- wykonanie umocnienia pobo-
czy destruktem lub mieszanką tłucznia z ma-
teriałów Inwestora
2x0,50x580,0

m2 580.000

8
d.2

D-04.04.04. Roboty ziemne wykonywane koparkami chwy-
takowymi o poj.łyŜki 0.60 m3 w gr.kat. I-III w
ziemi uprzednio zmag.w hałdach z
transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład.-
załadunek i transport kruszywa lub destruktu
na pobocza
580x0,1

m3 58.000

9
d.2

D-04.04.04. Dodatek za kaŜdy rozp. 1 km transportu ziemi
samochodami samowyładowczymi po dro-
gach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) -
dodatek do 15km
Krotność = 14

m3 58.000

Warto ść kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem warto ść kosztorysowa robót

Słownie:  

Norma 3.16


