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Rk 271.06.2015          Załącznik nr 2 

 

Formularz kosztorysu ofertowego  
UTWARDZENIE TERENU PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W SADKOWICACH  

Zgodnie z zakresem wymienionym w pkt. III SIWZ 

Lp. Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych 

Jednostka Cena 

Nazwa Ilość 
Jednostka 

zł. 
Wartość zł. 

1 3 4 5 6 7 

1 
Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych (koryta 

pod nawierzchnie placów postojowych) 
ha 0,20 

  

2 
Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowymi o pojemności 

0,60 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na 

odległość do 1 km, grunt kat. I-II 

m3 450,00 
  

3 
Dopłata za każdy rozpoczęty 1 km odległości transportu gruntu kat. I-IV 

ponad 5 km samochodami samowyła-dowczymi, przy przewozie po 

drogach o nawierzchni utwardzonej 

m3 450,00 
  

4 
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 

nawierzchni, wykonywane ręcznie, w gruntach kategorii II-IV 
m2 1493,10 

  

5 
Wykonanie i zagęszczanie warstwy z piasku w korycie lub na całej 

szerokości drogi, mechanicznie, grubość warstwy 10 cm 
m2 1493,10 

  

6 
Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej Rm=2,5Mpa zagęszczonej 

mechanicznie, grubość warstwy 10 cm 
m2 540,24 

  

7 
Wykonanie podbudowy z chudego betonu, beton C12/15 (B-15), 

pielęgnacja podbudowy przez posypanie piaskiem i polewanie wodą, 

grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm 

m2 1067,10 
  

8 
Wykonanie chodników z kostki brukowej o grubości 6 cm, czerwonej na 

podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem 
m2 426,00 

  

9 
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej (szarej) grub. 8 cm na 

podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem 
m2 1067,10 

  

10 
Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm lub 

12x25cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C8/10 (B-10) 
m 176,00 

  

11 
Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 20x6 cm na podsypce 

piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową 
m 112,00 

  

12 
Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - tłucznia kamiennego, 

warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm lub destruktu 

bitumicznego 

m2 416,00 
  

13 
Schody na skarpach nasypów z elementów betonowych 

prefabrykowanych, szerokość schodów 0,6 m wraz z pochylnią dla 

niepełnosprawnych 

m 3,00 
  

14 Rozebranie chodników z kostki brukowej betonowej m2 114,24 
  

15 
Chodniki z kostki brukowej betonowej szarej grubości 6 cm na podsypce 

cementowo-piaskowej kostka z rozbiórki 
m2 114,24 

  

16 Ręczne czyszczenie studzienek ściekowych szt. 5,00 
  

17 Mechaniczne czyszczenie studzienek i przykanalików kpl. 5,00 
  

18 Roboty pomiarowe - inwentaryzacja powykonawcza kpl. 1,00 
  

Razem 
 

podatek VAT 
 

Razem z podatkiem VAT 
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            Podpis Wykonawcy lub upełnomocnionego 
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