
Zalacznik nr 2

KOSZTORYS OFERTOWY
Opis pozycji Ilość Krot. J.m. Wyliczona Wartość

podstawy nakładów wart.jedn.

Droga gminna nr 111753 R Rokietnica przez wieś "koło mleczarni"

1 Etap 2
1.1 Roboty ziemne od km 0+135 do km 0+400
1.1.1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie

pagórkowatym lub podgórskim 0,3 km
1.1.2 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami

samowvładowczvrni do tkrn, koparka OAO'm3, grunt kateoorli III 132,707 m3
1.1.3 Nasypy wykonywane koparkami zgarniakowymi z bezpośrednim przerzutem gruntu

uzyskanego z ukopu, kateqoria oruntu III-IV 29,390 m3
1.1.4 Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i dna wykopów wykonywanych

mechanicznie grunt I-III . 190,000 m2
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1.2 Roboty drogowe od km 0+135 do km 0+400
1.2.1 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu

B'cm 320,67 m2
1.2.2 Warstwy odsączające, w korycie i na poszerzeniach, zagęszczenie ręczne, grubość

warstwy po zagęszczeniu' 1O' cm 320,670 m2
1.2.3 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy l'cm

orubości 320,670 2 m2
1.2.4 Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem 25,529 m3
1.2.5 Krawężniki betonowe.wystające 15x30'cm na podsypce cementowo-piaskowej 264,15 m
1.2.6 Obrzeża betonowe, 30x8'cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą

cementowa 276,00 m
1.2.7 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość s'crn, na podsypce

cementowo-piaskowej, kostka kolorowa 320,67 m2
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1.3 zjazdy od km 0+135 do km 0+400
1.3.1 Krawężniki betonowe, wvstaiace 15x30'cm na podsypce cementowo-piaskowej 100,55 m
1.3.2 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu

żocrn 162,640 m2
1.3.3 Podbudowy betonowe, z dylatacją, grubość warstwy po zagęszczeniu 12'cm 162,64 m2
1.3.4 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość B'crn, na podsypce

cementowo-piaskowej, kostka kolorowa 162,640 m2
-_<e,' _ .""= . '0 -- •• .><-.- C= •• -'-'"

1.4 Poszerzenie nawierzchni od km 0+135 do km 0+400
1.4.1 Warstwy odcinające, zagęszczane mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu

6'cm 220,580 m2
1.4.2 Warstwy odcinające, zagęszczane mechanicznie, dodatek za każdy następny l' cm

grubości warstwy 220,58 4,00 m2
1.4.3 Podbudowy betonowe, bez dylatacji, grubość warstwy po zaoeszczenlu 12'cm 220,58 m2
1.4.4 Podbudowy betonowe, bez dylatacji, dodatek za każdy następny tcm grubości

warstwY 220,580 8 m2
1.4.5 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa

asfaltowa ścieralna, grubości 3'cm 220,580 m2
1.4.6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa

asfaltowa ścieralna, dodatek za każdy dalszy tcm grubości warstwy 220,580 2 m2
1.4.7 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa
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1.4.8 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa -- "",

asfaltowa wtażaca, dodatek za każdy dalszy tcm grubości warstwy 220,580 7 m2
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1.5 Inwentaryzaja powykonawcza od km 0+010 do km 0+400
1.5.1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie

0,390pagórkowatym lub górskim km



•

Ogółem Inwentaryzaja powykonawcza od km 0+010 do km 0+400
1,6 Roboty uzupelniajace
1.6.1 Umocnienie czaszy i skarp składowisk oraz nasypów, włóknina syntetyczna 463 m2
1.6,2 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami

samowyładowczymi do tkm, koparka 0.40·m3, orunt kateoorii III 14,875 m3
1.6.3 Studzienki ściekowe uliczne betonowe i podwórzowe, Fi'500'mm, z osadnikiem bez

syfonu 2 szt
1.6.4 Kanały z rur tvou PVC łączone na wcisk, Fi'160'mm 12,76 m
1.6.5 Podłoże z materiałów sypkich, grubości 20'cm 6,38 m2
1,6.6 Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość wykopu do 1,5'm,

orunt kateqorti l-II, szerokość wykopu 0.8-1.5'm-obsypka i zasypka 4,522 m3
1.6.7 Scieki z elementów betonowych, podsypka cementowo-piaskowa, prefabrykat o

qrubości 15'cm 99,91 m
1.6.8 Krawężniki betonowe, wystające 15x30'cm na podsypce cementowc-olaskowel 16,60 m
1.6.9 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu

20'cm 25,200 m2
1.6.10 Podbudowy betonowe, z dvlatacla, orubość warstwy po zaqęszczeniu 12' cm 25,20 m2
1.6.11 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość scm, na podsypce

cementowo-piaskowej, kostka kolorowa 25,200 m2

Razem netto
Podatek VAT

Wartosc brutto


