
KOSZTORYS OFERTOWY
PRZEBUDOWA CHODNIKA 

w CIĄGU DROGI POWIATOWEJ 4729E
ul. PODZAMCZE w WIERUSZOWIE

ul. PODZAMCZE, m. WIERUSZÓW, droga 4729E 

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

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

1ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1

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

trasa dróg w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją
powykonawczą
0,737m

km 0.737

2
d.1

D-01.02.04. Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach
35x35x5 cm na podsypce piaskowej
(737,0-11,0-30,0-9,0-9,0)x1,8+5,0x2,0

m2 1230.400

3
d.1

D-01.02.04. Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych
gr. 12 cm o spoinach wypełnionych piaskiem
10x5,5+6,0x(5,0+11,0)/2

m2 103.000

4
d.1

D-01.02.04. Rozebranie krawęŜników betonowych na podsypce ce-
mentowo-piaskowej
737,0-30,0-9,0-9,0

m 689.000

5
d.1

D-01.02.04. Rozebranie obrzeŜy trawnikowych o wymiarach 6x20 cm
na podsypce piaskowej
737,0-(11+30+9+9)

m 678.000

6
d.1

D-01.02.04. UłoŜenie rur  stalowych o śr. 150 mm- wymiana betono-
wych w km 0+104

m 2.500

7
d.1

D-01.02.04. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi
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.samo-
wyład.- wywóz gruntu i gruzu na odległość do 3km
689x0,3x0,15+0,2x0,06x678+1220,4x0,05+103x0,15

m3 115.590

8
d.1

D-01.02.04. Dodatek za kaŜdy rozp. 1 km transportu ziemi samocho-
dami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej(kat.gr. I-IV)

Krotność = 2

m3 115.590
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9

d.2
D-04.01.01. Koryta wykonywane mechanicznie gł. do 10 cm w grun-

cie kat. II-VI 
737,0x2,0+6,0x5,0+10x1,0+5,0x2,0

m2 1524.000

10
d.2

D-08.01.01. Rowki pod obrzeŜa i krawęŜnik o wym. 20x20 cm w grun-
cie kat.I-II
689,0+678,0

m 1367.000

11
d.2

D-01.02.04. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi
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.samo-
wyład.- wywóz gruntu  na odległość do 3km
1524,0x0,1+1367,04

m3 207.080

12
d.2

D-01.02.04. Dodatek za kaŜdy rozp. 1 km transportu ziemi samocho-
dami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej(kat.gr. I-IV)
jw
Krotność = 2

m3 207.080

13
d.2

D-08.01.01. KrawęŜniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm
z wykonaniem ław betonowych na podsypce
cementowo-piaskowej
jak poz. 4

m 689.000

14
d.2

D-08.01.01. Ława pod krawęŜniki betonowa z oporem - ława pod ob-
rzeŜa
678,0x0,028

m3 18.980

15
d.2

D-08.01.01. ObrzeŜa betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce
piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem
jak poz. 5

m 678.000

16
d.2

D.05.03.23. Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na
podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem-kost-
ka szara
(757,0-30,0-9,0-9,0)x1,80+10,0x1,0+20,0-310,10

m2 996.100

17
d.2

D-04.04.04. Podbudowa na wjazdach z tłucznia o ciągłym uziarnieniu
0/63mm gr. 15 cm
310,10

m2 310.100

18
d.2

D.05.03.23. Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin
piaskiem-kostka w kolorze czerwonym

m2 310.100
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3ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
19

d.3
D.05.03.23. PrzełoŜenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gru-

bości 6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spo-
in piaskiem- chodniki po stronie północnej na przejściu
dla pieszych 
5,0x2,0

m2 10.000

20
d.3

D-08.01.01. Wymiana krawęŜników na najazdowe o wymiarach
15x22 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce
cementowo-piaskowej- przejścia dla pieszych po stronie
północnej 
6,0

m 6.000

21
d.3

D-09.01.01 Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągo-
wych i gazowych

szt. 10.000

22
d.3

D-09.01.01 Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych szt. 1.000

23
d.3

D-09.01.01 Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicz-
nych

szt. 6.000

24
d.3

D-09.01.01 Poręcze ochronne sztywne z pochwytem i przeciągiem z
rur śr. 60 i 38 mm o rozstawie słupków z rur śr. 60 mm
co 2.5 m-  3 x U-12a

m 6.000

25
d.3

D-09.01.01 Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową  -
linie na skrzyŜowaniach i przejściach dla pieszych malo-
wane ręcznie  P-1e, P-4, P-7a, P-10, i P-11
0,5x4,0x8,5+25x0,12+25,0x0,24+45,0x0,5

m2 48.500

26
d.3

D-09.01.01 Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych szt. 8.000

27
d.3

D-09.01.01 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrze-
gawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2
D-6x2, C-13/16x4, C-13ax 2 i D-15+ B-9x2

szt. 11.000

28
d.3

D-09.01.01 Przestawienie znaków szt. 4.000
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Podatek VAT
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Słownie:  
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