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Załącznik nr 2 

Formularz kosztorysu ofertowego dla Zadania Nr 2 

 

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 113206E w m. LUTOBORY  w km 0+577 – 0+777 

oraz w m. PRZYŁUSKI W KM 1+967 – 2+317 

 

Kosztorys ofertowy 

Tabela elementów  rozliczeniowych 

Zgodnie z zakresem wymienionym w pkt. III SIWZ 

Lp. Podstawa Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych 

Jednostka Cena 

Nazwa Ilość Jednostka zł. 
Wartość 

zł. 

1 2 3 4 5 6 7 

Przebudowa drogi gminnej nr 113206E w m. Lutobory i w m. Przyłuski  

ODCINEK 1 - OD KM 0+577 DO  KM 0+777     

1  D-01.01.01 
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach 

ziemnych 
km 0,20     

2  D-05.03.11 

Frezowanie nawierzchni bitumicznej o średniej 

gr. 3 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. 

do 5 km: 60,00mx4,30m=258,0m2 

m2 258,00     

3  D-04.04.02 

Rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego śr. 

gr. 15 cm mechanicznie z transportem na odl. do 

5 km i utylizacją: 60,00mx4,40m= 264,0m2 

m2 264,00     

4  D-02.01.01 

Rozebranie nasypu w obrębie przepustu w km 

0+050,50 - wykop o głęb.do 1.0 m wyk.na odkład 

koparkami podsiębiernymi o 

poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV: 10,0mx9, 

50mx1,0m=95,0m3 

m3 95,00     

5  D-02.01.01 

Roboty ziemne wykonywane koparkami 

przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-III 

w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z 

transp.urobku na odl. 5 km sam.samowyład. 

m3 95,00     

6  D-03.01.01 

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej części 

przelotowej przepustu 3x100 cm z papy na lepiku 

asfaltowym na gorąco 

m2 50,00     

7  D-04.06.01 
Wzmocnienie podłoża w obrębie przepustu 

chudym betonem, warstwa gr. 20 cm 
m2 95,00     

8  D-04.04.02 

Podbudowa z kruszyw łamanych stabilizowanych 

mechanicznie wg PN-S-06102:1997 gr. 20 cm 

(0/63, 0/31) 

m2 346,60     

9  D-04.03.01 Skropienie podbudowy emulsją asfaltową m2 346,60     

10  D-05.03.05A 
Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W 

50/70 wg PN-EN 13108-1 o grubości 5 cm 
m2 325,60     

11  D-04.03.01 Skropienie warstwy wiążącej emulsją asfaltową m2 325,60     

12  D-05.03.05B 
Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 

50/70 wg PN-EN 13108-1 o grubości 5 cm 
m2 835,00     

13  D-06.03.01 

Wykorytowanie i uzupełnienie poboczy szer. 1,0 

m kruszywem łamanym stabilizowanym 

mechanicznie o gr. 15 cm z zagęszczeniem 

m2 400,00     
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14  D-02.01.01 

Roboty ziemne wykonywane koparkami 

podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. IIIIV 

z transp.urobku na odl.do 5 km sam.samowyład. 

- oczyszczenie i udrożnienie rowów: 

290mx0,7m3/m=203,0m3 

m3 203,00     

15  D-06.04.01 

Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp wlotu i 

wylotu przepustu oraz dna rowów w gruntach 

kat.I-III 

m2 100,00     

16  D-03.01.03 
Oczyszczenie przepustu trzyotworowego o dł. 10 

m i śr. 100 cm z namułu do 30% jego średnicy 
m 30,00     

ODCINEK 2 - OD KM 1+967 DO KM 2+317     

17   D-01.01.01 
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach 

ziemnych 
km 0,35     

18  D-04.04.02 

Koryto wykonane mechanicznie gł. 40 cm w 

gruncie kat. II-VI na poszerzeniu jezdni i wlotach 

bocznych 

m2 280,00     

19   D-04.04.02 

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane 

mech. w gruncie kat. II-IV pod warstwy 

konstrukcyjne nawierzchni poszerzenia 

m2 280,00     

20  D-04.04.02 
Warstwa odcinająca z pospółki zagęszczana 

mechanicznie o grubości 10 cm 
m2 280,00     

21  D-04.04.02 

Podbudowa z kruszyw łamanych stabilizowanych 

mechanicznie wg PN-S-06102:1997 gr. 20 cm 

(0/63, 0/31) 

m2 280,00     

22  D-04.03.01 Skropienie podbudowy emulsją asfaltową m2 280,00     

23  D-05.03.05A 
Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W 

50/70 wg PN-EN 13108-1 o grubości 4 cm 
m2 264,00     

24  D-04.08.01 
Uzupełnienie ubytków istn. nawierzchni betonem 

asfaltowym AC11W 50/70 w ilości 20 Mg 
t 20,00     

25  D-04.03.01 
Oczyszczenie i skropienie emulsją asf. istn. 

podłoża bitumicznego 
m2 1470,00     

26  D-04.08.01 

Wyrównanie istniejącego podłoża betonem 

asfaltowym AC11W 50/70 w ilości średnio 100 

kg/m2:1470,0m2x0,10Mg/m2=147Mg 

t 147,00     

27  D-04.03.01 
Skropienie emulsją asf. podłoża bitumicznego 

(wyrównanie+wiążąca) 
m2 1734,00     

28  D-05.03.05B 
Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 

50/70 wg PN-EN 13108-1 o grubości 4 cm 
m2 1710,00     

29  D-06.03.01 

Wykorytowanie i uzupełnienie poboczy szer. 1,0 

m kruszywem łamanym stabilizowanym 

mechanicznie o gr. 15 cm z zagęszczeniem 

m2 750,00     

30  D-03.01.01 

Wykopy pod wymianę części przelotowych 

przepustów w km 0+016 i 0+122 z wywozem 

gruzu bet. i nadmiaru gruntu na odl. 5 km 

koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w 

gr.kat. III-IV: 21,0mx2,0mx1,50m=63,0m3 

m3 63,00     

31  D-03.01.01 
Przepusty rurowe w km 0+016 i 0+122 - rury 

żelbetowe o średnicy 40 cm 
m 21,00     

32  D-03.01.01 
Przepusty rurowe - ścianki czołowe dla rur o 

średnicy 40 cm 
szt 4,00     

33  D-02.01.01 

Zasypanie wykopów spycharkami z 

zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w 

stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV 

m3 44,10     
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34  D-03.01.01 

Umocnienie wlotów i wylotów przepustów 

płytami ażurowymi MEBA 60x40 gr. 8 cm na 

podsypce cementowo-piaskowej, spoiny 

wypełnione zaprawą cementową 

m2 40,00     

35  D-07.05.01 
Bariery ochronne stalowe jednostronne SP- 04 (3 

elementy na łuku nr 1) 
m 12,00     

36 D-01.03.04 

Regulacja pionowa i stabilizacja hydrantów (2 szt) 

i zasuw wodociągowych (10 szt) przy objętości 

betonu w jednym miejscu do 0.1 m3 

m3 1,20 
  

Razem 
 

Podatek VAT 
 

Razem z podatkiem VAT 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

………………………………………………………… 

Podpis Wykonawcy lub upełnomocnionego 

 przedstawiciela Wykonawcy 

 

……………………............. 

miejscowość    data 


