
Załącznik nr 2
Formularz kosztorysu ofertowego 

Kosztorys ofertowy 
Tabela elementów  rozliczeniowych na:

 Przebudowa drogi gminnej nr 383504 Sadkowice-Gogolin
Zgodnie z zakresem wymienionym w pkt. III SIWZ

Lp  Podstawa  Wyszczególnienie elementów
  rozliczeniowych

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

1         2                     3        4     5          6        7

1 D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach 
ziemnych km 1,42

2 D-02.00.01

Roboty ziemne wykonywane koparkami 
podsiębiernymi o poj.  łyżki 0.25 m3 w gr. 
kat. III z transp.  urobku na odl. do 5 km 
sam. samowyład.- pogłębienie rowów (bez 
zjazdów)

m3 2679,00

3 D-01.00.00
Mechaniczne karczowanie krzaków i 
podszyć gęstych powyżej 60% 
powierzchni ha 0,57

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

m2 6964,50

5 D-04.04.02
Warstwa górna podbudowy z kruszyw 
łamanych 0/31 stabilizowanych mech. 
grubość 8 cm

m2 6964,50

6 D-04.03.01 Skropienie asfaltem podbudowy m2 6540,10

7 D-05.03.05 A Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 
AC 11W  o grubości 3 cm m2 6540,10

8 D-04.03.01 Skropienie asfaltem warstwy wiążącej m2 6540,10

9 D-05.03.05 B Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 
0/8  o grubości 3 cm m2 6398,50

10 D-02.00.01

Roboty ziemne wykonywane koparkami 
podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gr. 
kat. III z transp. urobku na odl. do 5 km 
sam. samowyład.- wykopy pod części 
przelotowe przepustów zjazdów

m3 151,00

11 D-06.02.01 Przepusty rurowe pod zjazdami – rury z 
tworzywa sztucznego o średnicy 40 cm m 151,00

12 D-06.02.01 Przepusty rurowe pod zjazdami – prefabr. 
ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm szt 42,00

13 D-02.00.01
Zasypanie przepustów pod zjazdami 
gruntem kat. II z zagęszcz. mechanicznym 
zagęszczarkami (gr. warstwy w stanie 
luźnym 40 cm)

m3 105,70

14 D-04.04.02 Podbudowa zjazdów z kruszyw łamanych 
0/31 stabilizowanych mech.  grubość 8 cm m2 530,00

15 D-05.03.05 Nawierzchnia zjazdów z betonu 
asfaltowego 0/12.8  o grubości 4 cm m2 525,00

16 D-06.03.01
Mechaniczne uzupełnianie i profilowanie 
poboczy destruktem bitumicznym przy 
średniej grubości 15 cm

m2 2122,50

17 D-06.03.01 Zagęszczanie poboczy z destruktu m2 2122,50

18 D-07.02.01 Pionowe znaki drogowe – słupki z rur 
stalowych szt 2,00

19 D-07.02.01 Pionowe znaki drogowe – znaki 
ostrzegawcze A-1, A-2 szt 2,00
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