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Załącznik nr 2

/Pieczęć Wykonawcy/

KOSZTORYS OFERTOWY
Przebudowa dróg powiatowych Nr 1518 L i Nr 1520 L w miejscowości Wolica.
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich
części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, dróg
Droga powiatowa Nr 1518 L (Markuszów) - Wolica - (Zagóźdź) - Blizocin - do drogi powiatowej
nr 1435 L
Lp.

Podstawa

Opis

Jedn.
obm.

Ilość

1.

D.01.01.01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
- trasa dróg w terenie równinnym.

km

0,21

2.

D.01.02.04

m2

73,70

3.

D.04.01.01

m2

73,70

4.

D.04.01.01

m2

9,00

5.

D.04.04.02

m2

73,70

6.

D.04.08.05

m3

39,02

7.
8.

D.04.03.01

m2
m2

780,40
738,80

9.

D.06.02.01

m

72,00

10.

D.04.04.02

m2

631,00

11.

D.06.04.01

Rozebranie nawierzchni z tłucznia gr. 20 cm
mechanicznie
17,00 x 3,70 + 2,00 x 5,40 = 73,70 m 2
Koryta wykonywane mechanicznie gł. 38 cm w
gruncie kat. II-VI.
Koryta wykonywane mechanicznie gł. 50 cm w
gruncie kat. II-VI.
1,00 x 9,00 = 9,00 m2
Podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm –
Kruszywo z rozbiórki.
Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem
kamiennym sortowanym zagęszczanym
mechanicznie o gr. 5 cm.
73,70 + 191,00 x 3,70 = 780,40 m2
780,40 x 0,05 = 39,02 m3
Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych
asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna).
208,00 x 3,50 + 2 x 5,40 = 738,80 m2
Przepusty rurowe z rur polietylenowych wysokiej
gęstości PEHD ; śr. 400 mm sztywność obwod. min. 8
kPa, na ławie z kruszywa łamanego st. mechanicznie
grubości 20 cm. Skośne zakończenia przepustu.
6 szt. – 6,00 m
4 szt. – 9,00 m
Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr.
10 cm na poboczach o szerokości 1,00 m i zjazdach.
Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z
namułu gr. 30 cm.

m

596,00

D.04.03.01

Cena jedn.

Wartość

Netto:
VAT:
Brutto:

Droga powiatowa 1520 L (Wola Osińska - Bronisławka) - Wolica - Trzciniec- do drogi
powiatowej nr 1514 L
Lp.
1.
2.
3.

Podstawa

Opis

D.01.02.04

Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych
gr. 5 cm mechanicznie.
Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm
mechanicznie.
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami
podsiębiernymi 0.40 m3 głębokości 110 cm.
Przepusty rurowe z rur polietylenowych wysokiej
gęstości PEHD ; śr. 500 mm sztywność obwod. min. 8
kPa, na ławie z kruszywa łamanego st. mechanicznie
grubości 20 cm. Skośne zakończenia przepustu .
Podbudowy betonowe Rm = 2,5 MPa, gr.20 cm
pielęgnowane piaskiem i wodą.
Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych 0-31,5,
gr. 20 cm.

D.01.02.04
D.02.01.01
D.06.02.01

4.

5.
6.

D.04.06.01
D.04.04.02

Jedn.
obm.

Ilość

m2

5,50

m2

5,50

m3

13,00

m

10,00

m2

6,00

m2

5,60

Cena
jedn.

Wartość

7.
8.
9.

D.04.03.01

Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową.

D.04.03.01

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych
asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna).
Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z
namułu gr. 50 cm .

D.06.04.01

m2

5,60

m2

5,50

m

108,00
Netto:
VAT:
Brutto:

Przebudowa dróg powiatowych Nr 1518 L i Nr 1520 L w miejscowości
Wolica.

Netto:
VAT:
Brutto:

*) Ceny jednostkowe i wartość podano z dokładnością do jednego grosza

Słownie: wartość brutto: ………………………………………………………………………………………………

…………………………………..
(Miejscowość, data)

..........................................................................
(Podpis i pieczęć Wykonawcy
lub upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy)

