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1 d.1 45233222-1 D.01.01.01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach 

ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.  oraz  

wykonanie  operatu geodezyjnego 

powykonawczego   w km 275+070-276+100 km 0.751

2

2 d.2 45233222-1 D.03.02.01

Regulacja pionowa studzienek kontrolnych dla 

włazów kanałowych szt. 18.000

3

3 d.3 45233222-1 D.01.02.04

Rozebranie obrzeŜy trawnikowych o wymiarach 

6x20 cm na podsypce piaskowej oraz  z  

ułozeniem na  paletach m 1400.000

4 d.3 45233222-1 D.01.02.04

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej  na 

podsypce piaskowej z  ułoŜeniem na paletach    m2 1056.000

5 d.3 45233222-1 D.01.02.04

Transp.wewn.mat.sztukowych o masie 200-1000 

kg na odl.do 0.5 km z załad.i 

wyład.mechanicznym samochodem 5-10 t t 185.746

6 d.3 45233222-1 D.01.02.04

Dod.do tabl. 1507 za kaŜde 0.5 km transportu 

samochodem skrzyniowym 5-10 t na dalszą odl. 

9km t 185.746
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7 d.4 45233222-1 D.06.01.01

Wykopy liniowe ręczne o szerokości 0,3 m i 

głębokości do 0,5 m o ścianach pionowych w 

gruntach suchych kat. I-II km 276+140-

276+610/470 mb/ m3 64.125

8 d.4 45233222-1 D.06.01.01

Betonowanie ław fundamentowych niezbrojonych 

w deskowaniu tradycyjnym o wym. 0,3x0,5 , 

beton  klasy B-15 /ława w km 276+140-276+610 - 

strona lewa / m3 64.125
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9 d.5 45233222-1 D.08.01.01

Koryta gł. 10 cm wykonywane w gruntach kat. II-

IV na poszerzeniach  chodników m2 594.000

10 d.5 45233222-1 D.08.01.01

Profilowanie i zagęszczanie podłoŜa wykonywane 

ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy 

konstrukcyjne nawierzchni m2 1886.000

11 d.5 45233222-1 D.08.03.01

ObrzeŜa betonowe o wymiarach 30x8 cm na 

podsypce  cementowo-piaskowej , spoiny 

wypełnione zaprawą cementową  wraz  z  

wykonaniem rowka pod obrzeŜe /UWAGA! 
obrzeŜa betonowe zapewnia inwestor/ m 1404.000

KOSZTORYS OFERTOWY

Kod CPV

Odtworzenie trasy  i pktów  wysokościowych  oraz inwentaryzacja  powykonawcza geodezyjna   
D-01.01.01

Razem dział Odtworzenie trasy  i punktów  wysokościowych  oraz inwentaryzacja  
powykonawcza geodezyjna   D-01.01.01

Wartość 
netto

Jednostka

Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych

Przebudowa istniejącego chodnika na ciąg pieszo-rowerowy 

Cena 
jedn. 
netto

Odwodnienie  dróg D.03.02.01

Razem dział Odwodnienie  dróg D.03.02.01

Lp.

Umocnienie skarp- krawędzi  nasypu od  strony posesji D.06.01.01

Razem dział Umocnienie skarp- krawędzi  nasypu od  strony posesji D.06.01.01

Roboty  chodnikowe  D-08.02.02  i  obrzeŜa  betonowe D-08.03.01

Rozbiórki elementów  dróg  D.01.02.04

Nr SST

Razem dział Rozbiórki elementów  dróg  D.01.02.04



12 d.5 45233222-1 D.08.02.02

Chodniki z kostki brukowej betonowej  szarej 

grubości 8 cm bezfazowej , na podsypce 

cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin 

piaskiem /UWAGA! kostkę  zapewnia inwestor/ m2 1886.000

6

13 d.6 45233222-1 D.02.03.01

Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i 

korony nasypów w gruntach kat.I-III m2 1355.400

14 d.6 45233222-1 D.02.03.01

Roboty ziemne wykonywane koparkami 

podsiębiernymi o poj.łyŜki 0.15 m3 w gr.kat. I-II z 

transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. m3 131.170

15 d.6 45233222-1 D.02.03.01

Dodatek za kaŜdy rozp. 1 km transportu ziemi 

samochodami samowyładowczymi po drogach o 

nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) na  dalsze 5 

km m3 131.170

16 d.6 45233222-1 D.02.03.01

Ręczne formowanie nasypów z gruntu kat. I-II 

dostarczonego samochodami 

samowyładowczymi z  zageszczeniem  

warstwami- umocnienie  pobocza  strona lewa m3 131.175

Razem dział Wykonanie  nasypów D-02.03.01

Sporządził:

RAZEM NETTO

VAT 22%

Kwota słownie:

Razem dział Roboty  chodnikowe  D-08.02.02  i  obrzeŜa  betonowe D-08.03.01

Wykonanie  nasypów D-02.03.01

OGÓŁEM BRUTTO


