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KOSZTORYS OFERTOWY  
 

„Odbudowa drogi powiatowej nr 3230 D  Granica Państwa – Nowa 

Morawa – Bolesławów – Stronie Śląskie,  km 2+233,56 do 3+060,17 – 

II etap [Intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.]” 
 

 

Lp. 

Numer 

Specyfikacji 

Technicznej 

Wyszczególnienie elementów 

rozliczeniowych 

Jednostka 
Cena 

jedn. 

netto 

(zł) 

Wartość netto 

(zł) 
Nazwa Ilość 

1 2 3 4 5 6 7 

I D-01.00.00 
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE  

 I ROZBIÓRKOWE 
--- --- --- --- 

1. D-01.01.01. 
Wytyczenie trasy i punktów 

wysokościowych w terenie górskim 
km 0,827   

  Razem --- --- --- 
 

 

II D-03.00.00. 
ODWODNIENIE KORPUSU 

DROGOWEGO 
--- --- --- --- 

2. D-03.01.01 

Wykonanie wykopów w gruntach III-IV 

kat i wywiezienie nadmiaru gruntu 

z transportem urobku na nasyp 

samochodami na odległość do 1 km wraz 

z zagęszczeniem i zwilżeniem w miarę 

potrzeby wodą  

(wykopy pod przedłużenie przepusty pod 

zjazdem) 

m³ 2,88   

3. D-03.01.01 

Wykonanie przedłużenia przepustu z rur 

żelbetowych o średnicy 60 cm wraz 

z wykonaniem ławy żwirowej lub 

z mieszanki kamiennej i izolacji styków 

rur papą oraz rur środkiem izolacyjnym 

m 2   

4. D-03.01.01 

Wykonanie ścianek czołowych przepustów 

z betonu B 20 dla rur o średnicy 60 cm 

wraz z wykonaniem deskowania, zbrojenia 

i izolacji ścian środkiem izolacyjnym 

m³ 3,00   

  Razem --- --- --- 
 

 

III D-04.00.00. PODBUDOWY --- --- --- --- 

5. D-04.08.04 

Wyrównanie istniejącej podbudowy 

kruszywem łamanym mechanicznie na 

jezdni, zjazdach oraz wykonanie poboczy 

z kruszywa łamanego o średniej grubości 

warstwy 10 cm   

m³ 535,95   

6. D-04.03.01 

Skropienie podbudowy emulsją asfaltową 

w ilości 0,8 kg/m² przed wykonaniem 

warstwy wiążącej na jezdni 

F=4484,0 

m² 4484,00   

  Razem --- --- --- 
 

 

IV D-05.00.00. NAWIERZCHNIA --- --- --- --- 

7. D-05.03.05 

Nawierzchnie z betonu asfaltowego 0-16 

mm o grubości 5 cm (warstwa wiążąca) na 

jezdni i na zjazdach  

m² 4612,00   
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8. D-05.03.05 
Nawierzchnie z betonu asfaltowego 0-12 

mm o grubości 4 cm warstwa ścieralna  
m² 4529,00   

  Razem --- --- --- 
 

 

V D-06.00.00. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE --- --- --- --- 

9. D-06.04.01 

Oczyszczenie rowów z namułu z 

wyprofilowaniem dna i skarp przy 

głębokości namułu 30 cm 

m 407   

10. D-06.04.01 

Oczyszczenie przepustów o średnicy 60 

cm z namułu zamulenie do 50% 

powierzchni przekroju 

m 18   

  Razem --- --- --- 
 

 

VI D-07.00.00. 

OZNAKOWANIE DRÓG I 

ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA 

RUCHU DROGOWEGO 

--- --- --- --- 

11. D-07.01.01 

Wykonanie mechanicznie oznakowania 

poziomego jezdni farbą chlorokauczukową 

– linie krawędziowe o szerokości 12 cm 

ciągłe i przerywane 

m² 198,72   

12. D-07.02.01 
Pionowe znaki drogowe - słupki z rur 

stalowych 
szt. 5   

13. D-07.02.01 

Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, 

ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 

0.3 m2 -, 

szt. 5   

14. D-07.05.01 

Ustawienie barier ochronnych 

jednostronnych typu SP 06 o masie         

24 kg/m 

m 16   

  Razem --- --- --- 
 

 

 

RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT (netto) 

 

 

 

PODATEK VAT (23%) 

 

 

 

OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT (brutto) 

 

 

 

 

 

Pieczęć i podpis oferenta :  


