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KOSZTORYS OFERTOWY 
 

REMONT CHODNIKA Z POSZERZENIEM JEZDNI PRZY DRODZE POWIATOWEJ 
NR 3356D UL. GŁÓWNA W MIEJSCOWOŚCI JUGÓW, KM 12+355,60 DO 

13+067,00 
 

Jednostka Lp. Numer 
Specyfikacji 
Technicznej 

Wyszczególnienie elementów 
rozliczeniowych 

Nazwa Ilość 

Cena 
Jedn. zł. 

Wartość 
zł. 

1 2 3 4 5 6 7 
I D-01.00.00 ROBOTY 

PRZYGOTOWAWCZE I 
ROZBIÓRKOWE 

--- --- --- --- 

1. D-01.01.01. 1. Roboty pomiarowe przy liniowych 
robotach ziemnych - trasa dróg w 
terenie pagórkowatym lub górskim. 
2. Projekt organizacji ruchu na czas 
robót wraz z zatwierdzeniem. 
 km 0,453 

  

2. D-01.01.01 Rozebranie poręczy z rur stalowych 
 

 
m 74 

  

3. D-01.01.01 Mechaniczne ścinanie drzew z 
karczowaniem pni o średnicy 100 
cm 
 Szt. 3 

  

4. D-01-01-01 Mechaniczne z karczowanie pni 
drzew o średnicy 70 cm 
 Szt. 1 

  

5. D-01-01-01 Mechaniczna rozbiórka elementów 
konstrukcji betonowych o grubości   
15 cm (rozebranie fundamentów 
słupa i ścianek czołowych 
przepustów) 
V=1+1+1  m³ 3,00 

  

6. D-01-01-01 Mechaniczna rozbiórka elementów 
konstrukcji betonowych o grubości   
15 cm (rozebranie fundamentów 
słupa i ścianek czołowych 
przepustów) 
V=(9+6+1)x0,60x0,60 m³ 5,76 

  

7. D-01-01-01 Roboty ziemne wykonywane 
koparkami podsiębiernymi o 
pojemności łyżki 0,60 m³ z 
transportem urobku na odległość do 
1km samochodami 
samowyładowczymi – wywiezienie 
materiałów z rozbiórki  
V=5,76+3,0 
 

m³ 
 
 

8,76 
 
 

  

8. D-01-01-01 Wykonanie remontu ścian 
oporowych o grubości 50 cm 
układanych na zaprawie 
cementowej z kamienia łamanego 
poprzez rozebranie i ponowne 
wykonanie muru w miejscu 
odprowadzenia przykanalików 
F=2+2+2 m² 6,0 

  

  Razem --- --- ---  
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II D-02.00.00. ROBOTY ZIEMNE --- --- --- --- 
9.  

 
 
 
 
 
 
D-02.01.01 

 

Ręczne formowanie nasypów z 
gruntu III-IV kat dostarczanego 
samochodami samowyładowczymi 
z odległości 15 km wraz z  
zagęszczeniem i zwilżeniem w 
miarę potrzeby wodą – Zasypanie 
pospółką wykopów po 
przykanalikaach, uzupełnienie 
skarp i zasypanie rowów m³ 339,30 

  

  Razem --- --- ---  
III D-03.00.00. ODWODNIENIE KORPUSU 

DROGOWEGO 
--- --- --- --- 

10. 

D-03.01.01 
 

Wykonanie wykopów w gruntach III-
IV kat i wywiezienie nadmiaru 
gruntu z transportem urobku na 
nasyp samochodami na odległość 
do 1 km wraz z zagęszczeniem i 
zwilżeniem w miarę potrzeby wodą 
(wykopy pod przykanaliki, 
studzienki ściekowe i studnie 
rewizyjne) 
V=(5+12+8+9+3+9+13+43+54)x1,0
x0,60+8x1,0x2,0+3x1,5x1,5 m³ 116,35 

  

11. 

D-03.01.01 

Wykonanie studni rewizyjnych z 
kręgów o średnicy 80 cm o 
głębokości 1,5 m z osadnikiem szt. 3 

  

12. 

D-03.01.01 

Wykonanie studzienek ściekowych 
ulicznych betonowych o średnicy  
50 cm z osadnikiem i syfonem  szt. 8 

  

13. 

D-03.01.01 

Oczyszczenie studni rewizyjnej z 
kręgów betonowych wraz z 
ułożeniem nowej pokrywy żeliwnej z 
kołnierzem  szt. 1 

  

14. 
D-03.01.01 

Obetonowanie wylotu przykanalika 
betonem B 10 m³ 0,50 

  

15. 

D-03.01.01 

Wykonanie podbudowy betonowej o 
grubości 20 cm z betonu B 10 pod 
korytka ściekowe i ściek z kostki 
kamiennej 10x10 cm m² 42,10 

  

16. 

D-03.01.01 

Ułożenie ścieku z elementów 
betonowych 15x50x60 cm na 
podsypce cementowo-piaskowej m 13,50 

  

17. 

D-03.01.01 

Ułożenie ścieków ulicznych z kostki 
kamiennej o wysokości 10 cm na 
podsypce cementowo-piaskowej 
szerokość 50 cm (4 rzędy kostki) m 68 

  

18. 

D-03.01.01 

Ułożenie ścieków ulicznych z kostki 
kamiennej o wysokości 10 cm na 
podsypce cementowo-piaskowej 1 
rząd kostki wzdłuż krawężnika m 426 

  

19. 

D-03.01.01 

Ułożenie przykanalików i kanalizacji 
deszczowej z rur PCV o średnicy 
200 mm w gotowych wykopach 
 
 
 
 m 156 

  

  Razem --- --- ---  
IV D-04.00.00. PODBUDOWY --- --- --- --- 
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20. 

D-04.01.01 

Koryta wykonywane mechanicznie 
w gruncie kat. III-IV na całej 
szerokości jezdni o głębokości 25 
cm (koryta na zjazdach) m² 602,0 

  

21. 

D-04.01.01 

Koryta wykonywane mechanicznie 
w gruncie kat. III-IV na całej 
szerokości jezdni o głębokości 45 
cm pod chodnik i zjazdy m² 283,0 

  

22. 

D-04.01.01 

Roboty ziemne wykonywane 
koparkami przedsiębiernymi o 
poj.łyżki  
0,60 m3 w gr.kat. III-IV z 
transportem urobku na odl.do 1 km 
samochodami .samowyładowczymi- 
wywóz gruntu z korytowania m³ 277,85 

  

23. 

D-04.04.04 

Warstwy odcinające z piasku 
wykonane i zagęszczane 
mechanicznie o gr.10 cm m² 1081,0 

  

24. 

D-04.04.04 

Warstwa dolna podbudowy z 
tłucznia 25-63 mm gr. 25 cm pod 
chodnik i w miejscu przekopów pod 
przykanaliki m² 193,20 

  

25. 
D-04.04.04 
 

Wykonanie podbudowy z tłucznia 
kamiennego 25-63 mm grubość 15 
cm po chodnik i zjazdach m² 904,0 

  

  Razem --- --- ---  
V D-07.00.00. ELEMENTY 

BEZPIECZEŃSTWA RUCHU 
DROGOWEGO 

--- --- --- --- 

26. 
D-07.02.01 

Ustawienie słupków z rur stalowych 
o wysokości 3,5 m szt 2 

  

27. 
D-07.02.01 

Zamocowanie znaków drogowych 
do słupków znaki D 6 szt 2 

  

28. 

D-07.06.02 

Ustawienie poręczy ochronnych 
sztywnych z pochwytem i 
przeciągiem z rur stalowych o 
średnicy 50 mm i rozstawie słupków 
co 1,50 m m 74 

  

  Razem --- --- ---  
VI D-08.00.00. ELEMENTY ULIC --- --- --- --- 
29. 

D-08.01.01 

Ułożenie krawężników betonowych 
o wymiarach 15x30x100 cm na 
podsypce cementowo-piaskowej, 
na ławie betonowej z oporem z 
betonu B 10 w ilości 0,08 m³/m m 585 

  

30. 

D-08.01.01 

Wykonanie ławy z betonu B 10 pod 
obrzeża betonowe w ilości 0,03 
m³/m V=517x0,03 m³ 15,51 

  

31. 

D-08.01.01 

Ułożenie obrzeży betonowych o 
wymiarach 8x30x100 cm na 
podsypce cementowo-piaskowej z 
wypełnieniem spoin zaprawą 
cementową m 517 

  

32. 

D-08.02.02 

Wykonanie nawierzchni chodnika z 
kostki brukowej betonowej o 
grubości 8 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej o grubości 3 
cm z wypełnieniem spoin piaskiem m² 975,0 

  



 4

33. 

D-08.02.02 

Wykonanie nawierzchni z kostki 
nieregularnej o wysokości 10 cm na 
podsypce cementowo-piaskowej 
1:1 o grubości 10 cm na zjazdach m² 106,0 

  

34. 

D-08.02.02 

Ułożenie warstwy wiążącej o 
grubości 6 cm z betonu asfaltowego 
w miejscach przekopów po 
przykanaliki m² 16,0 

  

35. 

D-08.02.02 

Ułożenie warstwy ścieralnej o 
grubości 4 cm z betonu asfaltowego 
w miejscach przekopów po 
przykanaliki i na zjeździe 
F=16+12 m² 28,0 

  

  Razem --- --- ---  
 

RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT (netto) 
 

 

 
PODATEK VAT……………% 

 

 

 
OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT brutto) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pieczęć i podpis oferenta 


