Formularz oferty. Branża drogowa
Przebudowa mostu na Odnodze Wieprza wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1435L ((Ułęż - Sobieszyn) - Blizocin - Jeziorzany do drogi. woj. nr 809).
Cena jedn.
Lp
Kod
Opis
Jm
Ilość robót
Wartość
roboty
1
2
3
4
5
6
7
1
1.1 CPV 45111000-8
1.1.1 SST D-01.01.01
1.1.2 SST D-01.03.25
1.1.3 SST D-01.03.25
1.1.4 SST D 01.02.02

1.1.5 SST D-01.03.02

1.1.6 SST D-01.03.02

1.1.7 SST D-01.03.02

1.1.8 SST D-01.03.02

1.1.9 SST D-01.03.02

1.1.10 SST D-01.03.02
1.2 CPV 45112000-5

1.2.1 SST D-02.01.01

1.2.2 SST D-02.03.01

1.3 CPV 45231000-5

1.3.1 SST D-03.02.01

1.3.2 SST D-03.02.01

1.3.3 SST D-03.02.01

1.3.4 SST D-03.02.01

1.3.5 SST D-03.02.01

1.3.6 SST D-03.02.01

BRANŻA DROGOWA
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Roboty w zakresie
burzenia, roboty ziemne.
Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w
terenie równinnym
Usunięcie pozostałości pni i korzeni drzew o
średnicach 50-70 cm
Mechaniczne karczowanie krzewów wzdłuż drogi.
Materiał po karczowaniu do odwozu lub utylizacji.
Usunięcie warstwy urodzajnej humusu o średniej
grubości 20cm. Materiał po usunięciu do odwozu lub
utylizacji.
Rozebranie nawierzchni oraz warstw
konstrukcyjnych chodników i zjazdów z płyt
chodnikowych betonowych, trylinki, płyt betonowych
i ażurowych. Materiał z rozbiórki do odwozu lub
utylizacji.
Rozebranie nawierzchni i warstw konstrukcyjnych
jezdni i zjazdów z mieszanki mineralno bitumicznej. Materiał z rozbiórki do odwozu lub
utylizacji.
Rozebranie krawężników betonowych wraz z ławą
betonową. Materiał z rozbiórki do odwozu lub
utylizacji.
Rozebranie obrzeży betonowych wraz z ławą
betonową wzdłuż istniejących chodników. Materiał z
rozbiórki do odwozu lub utylizacji.
Przestawienie istniejących ogrodzeń drewnianych
lub z siatki metalowej. Materiał z rozbiórki do
odwozu lub utylizacji.
Likwidacja znaków drogowych. Materiał z rozbiórki
do odwozu lub utylizacji.
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod
budowę i roboty ziemne ROBOTY ZIEMNE Roboty
w zakresie usuwania gleby
Wykonanie wykopów mechanicznie z transportem
urobku na odkład w gr. kat. I-V Wykonawca
zapewni miejsce składowania własnym staraniem i
na własny koszt Wykonanie wykopu pod
poszerzenia jezdni, zjazdy, chodniki, pobocza.
Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu G1 z
pozyskaniem i transportem gruntu. Wykonanie
nasypów z gruntu pochodzące z wykopów,
spełniającego warunki określone w SST wraz z
formowaniem i zagęszczaniem. Wykonawca
pozyska grunt własnym staraniem i na własny koszt.
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów,
ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
Wykonanie studni betonowych DN1200 na
projektowanym rowie krytym wraz z robotami
ziemnymi, podbudową z betonu i obsypką piaskową.
Wykonanie studni PP DN600 na projektowanym
rowie krytym wraz z robotami ziemnymi wraz,
wykonaniem podsypki i obsypki piaskowej.
Wykonanie wpustów ulicznych lub krawężnikowych
ze studniami osadnikowymi betonowymi wraz z
robotami ziemnymi, wykonaniem podbudowy z
betonu i obsypki piaskowej.
Wykonanie rowu krytego z rur PP o średnicy 200
mm wraz z robotami ziemnymi wykonaniem
podsypki i obsypki piaskowej.
Wykonanie rowu krytego z rur PEHD o średnicy 400
mm wraz z robotami ziemnymi, wykonaniem
podsypki i obsypki piaskowej.
Wykonanie wylotu rowu krytego jako
prefabrykowanej ścianki czołowej skrzydełkowej z
klapą zwrotną wraz z robotami ziemnymi
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Formularz oferty. Branża drogowa
Lp

Kod

1

2

1.3.7 SST D-03.02.01

1.4 CPV 45233000-9

1.4.1 SST D-04.01.02
1.4.2 SST D-04.05.02

1.4.3 SST D-04.04.02

1.4.4 SST D-04.04.02

1.4.5 SST D-04.04.02

1.5 CPV 45233000-9

1.5.1 SST D-05.03.11

1.5.2 SST D-05.03.05

1.5.3 SST D-05.03.05

1.5.4 SST D-05.03.05

1.6 CPV 45233000-9

1.6.1 SST D-06.03.01

1.6.2 SST D-06.03.02
1.6.3 SST D-06.03.02
1.6.4 SST D-06.03.02
1.6.5 SST D-06.01.01

1.7 CPV 45233290-8
1.7.1 SST D-07.01.01
1.7.2 SST D-07.02.01
1.7.3
1.7.4
1.8
1.8.1

SST D-07.02.01
SST D-07.02.01
CPV 45233000-0
SST D-08.01.01

Opis

Jm

Ilość robót

3

4

5

Przebudowa istniejącego wpustu ulicznego wraz ze szt.
studnią osadnikową w km 0+113,83 wraz z robotami
ziemnymi, wykonaniem podbudowy z betonu,
obsypki piaskowej, rozebraniem i odtworzeniem
nawierzchni wokół wpustu. Materiał z rozbiórki do
odwiezienia lub utylizacji.
Roboty w zakresie konstruowania,
fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, dróg PODBUDOWY Roboty w zakresie
konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, dróg.
Profilowanie, zagęszczenie podłoża pod konstrucje
poszerzenia nawierzchni jezdni.
Wykonanie warstwy piasku satabilizowanego
cementem Rm 1,5MPa, pod poszerzenia jezdni, gr.
w-wy 15cm.
W-wa podbudowy z kruszywa łamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/63mm, gr. w-wy
20cm pod poszerzeniami jezdni.
W-wa podbudowy z kruszywa łamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm , gr. w-wy
15cm pod chodniki.
W-wa podbudowy z kruszywa łamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm , gr. w-wy
25cm pod zjazdy i zatoki postojowe
NAWIERZCHNIA Roboty w zakresie konstruowania,
fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, dróg
Frezowanie na grubość od 0 do 4cm istniejącej
nawierzchni wraz z oczyszczeniem i skropieniem
emujsja asfaltową.
Warstwa wyrównawcza na poszezrzeniach jezdni z
betonu asfaltowego AC11W gr. śr. w-wy 4 cm,
transport mieszanki samochodami samowyład.
Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W gr.
śr. w-wy 5 cm, transport mieszanki samochodami
samowyład.
Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S, gr.
w-wy 3cm, transport mieszanki samochodami
samowyład.
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Roboty w zakresie
konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, dróg
Wykonanie pobocza drogi wraz ze ścięciem i
profilowaniem podłoża. Pobocza z w-wy kruszywa
łamanego 0/31,5mm gr. 8cm. Szerokość poboczy
1m wzdłuż jezdni, przy zjeździe w km 0+071,27
szer. 0,5m.
Regulacja wysokościowa studzienek
telekomunikacyjnych
Regulacja wysokościowa skrzynek na zaworach
wodociagowych
Regulacja wysokościowa skrzynek za zaworach
gazowych
Umocnienie wylotu rowu krytego brukiem na
podbudowie z betonu C12/15 o pow. 5m2 wraz z
robotami ziemnymi
OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA
BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
Oznakowanie poziome jezdni materiałami
grubowarstwowymi
Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków
drogowych
Przymocowanie tablic znaków do słupków stalowych
Przeniesienie znaków drogowych - słupków i tablic
ELEMENTY ULIC
Krawężniki betonowe wystające lub obniżone o
wymiarach 15x30 cm na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 gr.3cm po zagęszczeniu z
wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15

2
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Cena jedn.
roboty
6

1 485,00
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Formularz oferty. Branża drogowa
Lp

Kod

1

2

1.8.2 SST D-08.02.02

1.8.3 SST D-08.02.02

1.8.4 SST D-08.02.02
1.8.5 SST D-08.02.02

1.8.6 SST D-08.03.01

1.9 CPV 45112710-5
1.9.1 SST D-09.01.01
1.9.2 SST D-09.01.01

1.10 CPV 45233000-9
1.10.1 SST D-01.01.01
2
2.1
2.1.1 M.01.01.01
2.2
2.2.1 M.11.01.01
2.2.2 M.11.01.04

2.3
2.3.1 M.12.01.01

2.4
2.4.1 M.13.01.00
2.4.2 M.13.01.00
2.4.3 M.13.02.00
2.4.4
2.5
2.5.1
2.5.2
2.5.3

M.13.03.04
M.15.01.01
M.15.02.01
M.15.03.04

2.5.4 M.15.04.03

2.6
2.6.1 M.16.01.06
2.6.2 M.16.02.01

2.7
2.7.1 M.18.02.04
2.8
2.8.1 M.19.01.01
2.8.2 M.19.01.10
2.9
2.9.1 M.20.01.01

Opis

Jm

Ilość robót

3

4

5

Ściek przykrawężnikowy o szerokości 20cm z kostki
brukowej betonowej gr. 8cm na podsypce
cementowo - piaskowej i ławie z betonu C12/15
Chodniki z kostki brukowej betonowej szarej
grubości 6 cm, układane na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 3cm
Nawierzchnia zatok postojowych z kostki betonowej
szarej o gr. 8 cm
Nawierzchnia zjazdów z kostki brukowej betonowej
czerownej grubości 8 cm układanej na podsypce
cementowo-piaskowej gr.3cm
Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30 cm na
podsypce cementowo - piaskowej gr. 3 cm na ławie
betonowej z oporem z betonu C12/15
Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych.
Humusowanie i obsianie trawników
Uzupełnienie ziemią urodzajną wraz z obsianiem
trawą powierzchni działek nr ewid. 962/1 i 963/1
wzdłuż ogrodzenia od strony budynku mieszkalnego
INNE ROBOTY
Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
BRANŻA MOSTOWA
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Wytyczenie obiektu mostowego
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FUNDAMENTOWANIE
Rozkop istniejącej drogi, wykopy inne
Zasypanie wykopów i przestrzeni za przyczółkami
wraz z zagęszczeniem gruntem niespoistym
(przepuszczalnym) z dokopu
ZBROJENIE
Stal zbrojeniowa gatunku A-IIIN
ustrój nośny - płyta nadbetu - warstwa
wyrównawcza: 3699,00;kapy chodnikowe: 1452,00
BETON
Beton konstrukcyjny - beton płyty z deskowaniem
C25/30
Beton konstrukcyjny - beton kap chodnikowych w
deskowaniu C25/30, w tym dylatacje kap.
Beton niekonstrukcyjny - beton wyrównawczy klasy
C8/10
Deski gzymsowe z polimerobetonu, h=0,6 m
IZOLACJE I NAWIERZCHNIE NA OBIEKTACH
Izolacje bitumiczne wykonywane "na zimno"
Izolacja z papy zgrzewalnej
Nawierzchnia z asfaltu twardolanego - warstwa
wiążąca z asfaltu lanego MA11 PMB 25/55-60 gr. 4
cm
Nawierzchnio-izolacja na bazie kationowej emulsji
bitumicznej modyfikowanej polimerami,
nawierzchnia na bazie bitumów modyfikowanych o
grubości 0,6 cm
ODWODNIENIE OBIEKTU
Drenaż izolacji
Drenaż z tworzyw sztucznych, drenaż za
przyczółkami - PVC w otulinie drenarskiej z wylotami
- 4 szt. wylotów
URZĄDZENIA DYLATACYJNE
Dylatacje jezdni - nacięcie nawierzchni z
wypełnieniem
ODWODNIENIE OBIEKTU
Krawężnik mostowy kamienny
Balustrady stalowe z płaskowników
INNE ROBOTY MOSTOWE
Podwieszenie rur osłonowych do konstrukcji systemowe

3

Cena jedn.
roboty
6

Wartość
7
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Formularz oferty. Branża drogowa
Lp

Kod

1

2

2.9.2 M.20.01.05
2.9.3 M.20.01.07

2.9.4 M.20.01.08
2.9.5
2.9.6
2.9.7
2.9.8

M.20.01.15
M.20.01.16
M.20.02.03
M.20.02.10

2.10
2.10.1 M.21.01.01

2.10.2 M.21.02.06

2.10.3 M.21.02.07

Opis

Jm

Ilość robót

3

4

5

Umocnienie skarp kamieniem łamanym, w tym
podwalina betonowa
Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni
betonowych powłoką akrylową+hydrofobizacja:
przyczółki i boki pomostu: 65 m2. Spód
pomostu-hydrofobizacja: 100 m2.
Zabezpieczenie zasypanych powierzchni
betonowych geomembraną
Znaki pomiarowe: repery: 8 szt., punkt stały: 1 szt.
Kotwy talerzowe
Umocnienie brzegów kiszką faszynową 3xfi25
Umocnienie przyczółka - półka pod obiektem, narzut
kamienny gr. 30 cm na geomacie filtracyjnej, w tym
palisada z pali drewnianych na końcach fi 8-10 cm
dł. 1,0 m - 12 mb.
ROBOTY ROZBIÓRKOWE I REMONTOWE
Rozbiórka elementów wyposażenia i żelbetowych.
Rozbiórka istniejącego wyposażenia obiektu łącznie
z izolacją pomostu i gzymsami - wg dok. Proj.
Naprawa elementów żelbetowych zaprawą
cementową z dodatkiem żywic epoksydowych i
poliuretanowych. Naprawa powierzchniowa
zaprawami typu PCC z zabezpieczeniem
antykorozyjnym odsłoniętego zbrojenia
Osadzenie łączników zespalających fi 10
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Cena jedn.
roboty
6

Wartość
7

Wartość kosztorysowa:
VAT (VAT) = 23%WK:
Wartość końcowa:
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