
Załącznik nr. 2
Formularz kosztorysu ofertowego 

Kosztorys ofertowy 
Tabela elementów  rozliczeniowych na:

 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żelazna
Zgodnie z zakresem wymienionym w pkt. III SIWZ

Lp  Podstawa  Wyszczególnienie elementów
  rozliczeniowych

Jednostka             C e n a 
Nazwa Ilość Jednostk .zł Wartość zł

1         2                     3        4     5          6        7

1 D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach 
ziemnych- trasa dróg w terenie równinnym km 0,955

2 D-02.00.01
Roboty ziemne wykonywane koparkami 
podsiębiernymi o poj.  łyżki 0.60 m3 w gr. 
kat. I-II z transp  urobku na odległości .do 
1 km sam. samowyład. ROWY

m3 1124,526

3 D-02.00.01
Dodatek za każde rozp. 1km transportu 
ziemi sam. samowyładowczymi
po drogach o naw. Utwardz. (kat.gr. I-II)

m3 745,140

4 D-04.01.01
Profilowanie i zagęszczanie podłoża 
wykonywane mechanicznie
w gruncie kat. II-IV pod warstwy 
konstrukcyjne nawierzchni

m2 11050,025

5 D-04.04.02 Warstwa górna podbudowy z kruszyw 
łamanych gr. 15cm m2 4753,500

6 D-04.07.01A
Klinowanie istniejącej podbudowy 
mieszanką mineralno bitumiczną
asfaltową  - mechaniczne

t 218,661

7 D-04.03.01 Skropienie asfaltem nawierzchni 
drogowych m2 4373,220

8 D-05.03.05B
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-
bitumicznych asfaltowych
o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)

m2 4278,150

9 D-04.01.01
Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 
cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości 
jezdni i chodników

m2 76,000

10 D-04.04.02 Warstwa górna podbudowy z kruszyw 
łamanych gr. 15, m2 76,000

11 D-03.01.01
Przepusty rurowe pod zjazdami – rury 
betonowe o średnicy 40cm – prefabrykaty 
skośne

szt 4,000

12 D-03.01.01 Przepusty rurowe pod zjazdami – rury 
betonowe o średnicy 40cm m 12,000

13 D-05.01.00
Nawierzchnie gruntowe z mieszanek 
piaszczysto-gliniastych - grunt rodzimy 
piaszczysty, gr. Warstwy 20 cm

m2 1896,800

14 D-02.00.01
Roboty ziemne wykonywane koparkami 
podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w 
gr.kat. I-II z transp.urobku na odległość do 
1km samoch. samowyładowczymi

m3 33,600

15 D-02.00.01

Zasypanie wykopów fund. podłużnych, 
punktowych, rowów, wykopów 
obiektowych spycharkami z
zagęszcz. mechanicznym walcami 
(gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - 
kat.gr. I-II

m3 26,566

16 D-03.01.01
Części przelotowe prefabrykowanych 
przepustów drogowych rurowych 
jednootworowych z rur o śr. 60 cm

m 14,000

17 D-03.01.01 Obudowy wlotów  prefabrykowanych 
przepustów drogowych rurowych m3 4,000

18 D-07.02.01 Pionowe znaki drogowe – słupki z rur 
stalowych szt 12,000

19 D-07.02.01
Pionowe znaki drogowe – znaki zakazu, 
nakazu, ostzregawcze i informacyjne pow. 
Ponad 0.3m2

szt 12,000
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