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Załącznik nr 2 

Formularz kosztorysu ofertowego dla Zadania Nr 2 
 

PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA DROGI POWIATOWEJ NR 4128E Z DROGĄ 
GMINNĄ NR 113212E W M. LUBANIA 

 
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 

ROBOTY POMIAROWE 

1 D.01.01.01 
Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach 

ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych 
ha 0,0020 

  

2 D.02.01.01 
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o 

poj.łyźki 0.40 m3 w gr kat. III z transportem urobku 

samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km 

m3 152,00 
  

3 D.02.01.01 
Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km 

transportu ponad 1 km samochodami samowył. po 

drogach utwardzonych ziemi kat l-ll 

m3 152,00 
  

PODBUDOWA 

4 D.04.01.01 
Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie 

w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne naw. 
m2 754,50 

  

5 D.04.04.02 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm m2 671,50 
  

6 D.04.04.02 Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm m2 871,50 
  

ROBOTY NAWIERZCHNIOWE 

7 D.05.03.05A 
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych 

asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) 

-wyrównanie podbudowy z kruszywa łamanego 

m2 521,00 
  

8 D.05.03.05B Nawierzchnia z betonu asfaltowego o śr. gr. 4 cm m2 1322,00 
  

KRAWĘZNIKI I OPORNIKI 

9 D.05.03.05B 
Nawierzchnie z betonu asfalt o grubości 4 cm (warstwa 

ścieralna) 
m2 1322,00 

  

10 D.08.01.01B 
Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 1 5x30 cm z 

wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-

piaskowej 

m 345,00 
  

11 D.08.03.01 
Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce 

piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem 
m 165,00 

  

12 D.05.03.23 
Nawierzchnie z kostki rzędowej o wysokości 14 cm na 

podsypce cementowo-piaskowej (zatoka autobusowa) 
m2 98,00 

  

13 D.05.03.23 
Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na 

podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin 

piaskiem 

m2 320,00 
  

14 D.04.06.01 
Podbudowy betonowe gr 15 cm pielęgnowane piaskiem 

 i wodą 
m2 98,00 

  

15 D.04.04.02 
Warstwy odcinające zagęszczane ręcznie o grubości 1 0 

cm 
m2 320,00 
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ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 

16 D.06.01.01 
Humusowanie skarp z obsianiem przy grub warstwy 

humusu 5 cm 
m2 432,00 

  

OZNAKOWANIE 

17 D.07.02.01 Pionowe znaki drogowe - słupki żelbetowe dl. 330 cm szt 10,00 
  

18 D.07.01.01 
Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - 

linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych 

malowane mechanicznie 

m2 136,17 
  

Razem 
 

Podatek VAT 
 

Razem z podatkiem VAT 
 

 
 

 

 

 

 

………………………………………………………… 

Podpis Wykonawcy lub upełnomocnionego 

 przedstawiciela Wykonawcy 

 

……………………............. 

miejscowość    data 


