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Załącznik 2

/Pieczęć Wykonawcy/

KOSZTORYS OFERTOWY
Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż drogi powiatowej nr 1503 L w miejscowości Kock –
ul. B. Joselewicza od km 3+720 do km 4+506.
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Roboty budowlane
Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
Roboty w zakresie budowy dróg
Opis
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.
Koryta gł. 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na
poszerzeniach jezdni lub chodników
Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane
ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni
Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane
mechanicznie o gr.10- 15 cm- chodniki i zjazdy
Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15
cm na zjazdach
Podbudowy betonowe gr.10 cm pielęgnowane
piaskiem i wodą
Podbudowy betonowe gr.15 cm pielęgnowane
piaskiem i wodą - na zjazdach
Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30
cm z wykonaniem ław be- tonowych na podsypce
cementowo-piaskowej
Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce
piaskowej z wyp. spoin zapra- wą cem. z oporem
Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm
na podsypce cementowo- piaskowej z wypełnieniem
spoin piaskiem zjazdy
Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm
na podsypce cementowo- piaskowej z wypełnieniem
spoin piaskiem
Chodniki z płyt betonowych 35x35x5 cm na
podsypce piaskowej z wyp. spoin piaskiem
Umocnienie skarp i dna kanałów płytami
prefabrykowanymi
/od km 3+942 do km 4+090/ 148 x 3 /
Studnie chłonne z kręgów o śr. 0.5 m i głębok.2.0 m
Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315
mm
Betonowe umocnienie skarp i dna wykonywane z lądu
nad przepustem /4+403/
Rozebranie barier drogowych stalowych
Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 1 m
24 kg
Poręcze ochronne sztywne z pochwytem i
przeciągiem z rur śr. 60 i 38 mm o rozstawie słupków
z rur 60 mm 1.5 m / 3+942- 4+090 /
Regulacja pionowa studzienek dla zaworów
wodociągowych i gazowych
Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu,
ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2
przestawienie
Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony
nasypów w gruntach kat.I-III
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Netto:
Podatek 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)
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