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KOSZTORYS OFERTOWY  

dla zadania p.n. 

"PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3237D GORZANÓW - MIELNIK" 

Lp. Podstawa Opis 
Jedn. 

obm. 
Ilość Cena jedn. Wartość 

1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE 

1 d.1 
kalkulacja 

indywidualna 

Obsługa inwestycji - zaplecze, tymczasowa 

organizacja ruchu. 
obiekt 1.00 

    

2 d.1 D 01.01.01-02 

Odtworzenie trasy i punktów 

wysokościowych przy liniowych robotach 

ziemnych (drogi) w terenie podgórskim lub 

górskim i obsługa geodezyjna. 

km 0.87 

    

3 d.1 D-01.03.02-05 

Rozebranie nawierzchni z mieszanek 

mineralno-bitumicznych, grubość 

nawierzchni do 8 cm.  Rozbiórka 

nawierzchni na odcinku od km 0+296 do km 

0+869,4. 

m
2
 2719.00 

    

4 d.1 D-01.03.02-06 

Rozebranie nawierzchni z betonu, grubość 

nawierzchni 15 cm. Rozebranie nawierzchni 

na zjazdach w ciągu ist. chodnika i zejściach. 

m
2
 32.10 

    

5 d.1 D-01.03.02-14 

Rozebranie chodników z płyt betonowych o 

wymiarach 35x35x5 cm, ułożonych na 

podsypce piaskowej 

m
2
 277.00 

    

6 d.1 D 01.03.02-20 

Rozebranie krawężników betonowych, 

ułożonych na podsypce cementowo-

piaskowej. Rozebranie krawężników wzdłuż 

ist. chodnika. 

m 185.00 

    

7 d.1 D 01.03.02-20 
Rozebranie obrzeży betonowych. Rozebranie 

obrzeży wzdłuż ist. chodnika. 
m 189.00 

    

8 d.1 D 01.03.25-50 

Ścinanie drzew w warunkach utrudnionych 

(ścinanie częściami lub etapami) przy użyciu 

podnośnika montażowego, o średnicy do 15 

cm wraz z wywiezieniem dłużyc i gałęzi na 

odl. do 2 km. Drzewa od km 0+760 do km 

0+845 strona lewa. 

szt 5.00 

    

9 d.1 D 01.03.25-51 

Ścinanie drzew w warunkach utrudnionych 

(ścinanie częściami lub etapami) przy użyciu 

podnośnika montażowego, o średnicy 16-25 

cm wraz z wywiezieniem dłużyc i gałęzi na 

odl. do 2 km. Drzewa od km 0+760 do km 

0+845 strona lewa. 

szt 1.00 

    

10 d.1 D 01.03.25-53 

Ścinanie drzew w warunkach utrudnionych 

(ścinanie częściami lub etapami) przy użyciu 

podnośnika montażowego, o średnicy 36-45 

cm wraz z karczowaniem pni oraz 

wywiezienie dłużyc i gałęzi na odl. do 2 km. 

Drzewa od km 0+760 do km 0+845 strona 

lewa. 

szt 3.00 
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11 d.1 D 01.03.25-54 

Ścinanie drzew w warunkach utrudnionych 

(ścinanie częściami lub etapami) przy użyciu 

podnośnika montażowego, o średnicy 46-55 

cm wraz z karczowaniem pni oraz 

wywiezienie dłużyc i gałęzi na odl. do 2 km. 

Drzewa od km 0+760 do km 0+845 strona 

lewa. 

szt 2.00 

    

12 d.1 D 01.03.25-57 

Ścinanie drzew w warunkach utrudnionych 

(ścinanie częściami lub etapami) przy użyciu 

podnośnika montażowego, o średnicy 76-100 

cm wraz z karczowaniem pni oraz 

wywiezienie dłużyc i gałęzi na odl. do 2 km. 

Drzewa od km 0+760 do km 0+845 strona 

lewa. 

szt 1.00 

    

13 d.1 D 01.03.25-07 

Karczowanie pnia ośrednicy 100cm z 

wywiezieniem karpiny na odległość 2 km.  

Pień w km 0+830 strona prawa. 

szt 1.00 

    

14 d.1 D 01.03.25-23 
Karczowanie krzaków i podszycia ilości 

sztuk krzaków 1000/ha. 
ha 0.24 

    

15 d.1 D 05.03.11-03 

Wykonanie frezowania nawierzchni 

asfaltowych na zimno: średnia grubość 

warstwy do 8 cm, odwiezienie urobku na 

odl. do 1 km (do wykorzystania na 

uzupełnienia poboczy).Wykonanie 

frezowania na obiekcie mostowym. 

m
2
 228.50 

    

16 d.1 D 05.03.11-03 

Wykonanie frezowania nawierzchni 

asfaltowych na zimno: średnia grubość 

warstwy do 5 cm, odwiezienie urobku na 

odl. do 1 km (do wykorzystania na 

uzupełnienia poboczy).Wykonanie 

frezowania na łączeniach nowej nawierzchni 

bitumicznej ze starą. 

m
2
 21.50 

    

17 d.1 D 05.03.11-03 

Wykonanie frezowania nawierzchni 

asfaltowych na zimno: średnia grubość 

warstwy do 15 cm, odwiezienie urobku na 

odl. do 1 km (do wykorzystania na 

uzupełnienia poboczy).Wykonanie 

frezowania na odcinku od km 0+046 do km 

0+296 

m
2
 1672.31 

    

18 d.1 D 06.01.10-01 

Ścinanie poboczy mechanicznie na 

szerokości do 1m obustronnie, grubość 

warstwy ścinanej do 10 cm, wraz z 

odwiezieniem ścinki na odkład. Ścinka 

odcinkami z odsłonięciem krawędzi 

istniejącej jezdni na odcinku od km 0+287 

do km 0+870 

m
2
 1166.00 

    

Razem dział: ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE   

2 ROBOTY ZIEMNE 

19 d.2 D 02.01.01-02 

Wykopy oraz przekopy (bez transportu) 

wykonywane mechanicznie na odkład w 

gruncie kat. III, IV, wykopy pod przepusty 

pod zjazdami i pod drogą (z wykopaniem 

istniejących przepustów), pod pojedyńcze 

studnie i przykanliki. 

m
3
 330.46 
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20 d.2 D 02.01.01-61 

Wykonanie wykopów mechanicznie w 

gruncie kat. III-IV z transportem urobku na 

nasyp samochodami na odl. 1 km wraz z 

uformowaniem i wyrównaniem skarp na 

odkładzie.  Wykopy pod koryto do 

głębokości 45 cm, wykopy w skarpach i pod 

odtwarzane rowy. 

m
3
 1774.00 

    

21 d.2 D 02.01.01-81 

Roboty ziemne poprzeczne na przerzut 

wykonane ręcznie  z wbudowaniem ziemi w 

nasyp, grunt kat. I-II wraz z  zagęszczeniem i 

zwilżeniem w miarę potrzeby warstw 

zagęszczanych wodą. Zasypanie nad 

przepustami, studniami. 

m
3
 70.98 

    

22 d.2 D 02.01.01-52 

Wykonanie wykopów mechanicznie w 

gruncie kat. I-II z transportem urobku na 

odkład samochodami na odl. do 3 km wraz z 

uformowaniem i wyrównaniem skarp na 

odkładzie. Załadunek i wywóz gruntu 

pozostałego po wykopach.   

m
3
 259.48 

    

Razem dział: ROBOTY ZIEMNE   

3 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO 

23 d.3 D 06.02.01-03 

Wykonanie przepustów pod zjazdami z rur 

betonowych o średnicy 50 cm ułożonych na 

ławie fundamentowej żwirowej.   

m 23.00 

    

24 d.3 D 06.02.01-24 

Wykonanie przepustów pod zjazdami z rur 

betonowych o średnicy 60 cm ułożonych na 

ławie fundamentowej betonowej 

m 33.00 

    

25 d.3 D 03.01.01-21 

Wykonywanie części przelotowej 

przepustów drogowych rurowych 

jednootworowych, która składa się z ławy 

fundamentowej z betonu, rur żelbetowych fi 

60 cm, kl. obc. A   

m 11.00 

    

26 d.3 D 03.01.01-22 

Wykonanie części przelotowej przepustów 

drogowych rurowych jednootworowych, 

która składa się z ławy fundamentowej z 

betonu, rur żelbetowych fi 80 cm, kl. obc. A 

m 35.00 

    

27 d.3 D 03.01.01-41 

Wykonanie ścianek czołowych przepustów z 

betonu dla przepustów fi 500, 600 i 800 wraz 

z wykonaniem deskowania, zbrojenia i 

izolacji ścian lepikiem.   

m
3
 15.89 

    

28 d.3 D 03.02.03-01 
Wykonanie studni wpustowej 

z przykanlikiem 
szt 4.00 

    

29 d.3 D 03.02.03-01 Wykonanie studni połączeniowej. szt 1.00     

Razem dział: ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO   

4 ELEMENTY ULIC I DRÓG 

30 d.4 D 08.01.01-02 

Ustawienie krawężników betonowych o 

wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem 

ławy z oporem z betonu C8/10 (B-10) 

m 185.00 

    

31 d.4 D 08.01.02-02 

Ustawienie krawężników betonowych o 

wymiarach 15x30 cm (na płask)na uprzednio 

wykonanej ławie na podsypce cementowo-

piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą 

cementową. 

m 22.00 

    



Załącznik nr 7 do SIWZ – kosztorys ofertowy 

postępowanie nr ZDP.2000/AZ/09/2016 

 

32 d.4 D 08.01.10-01 

Wykonanie ławy betonowej zwykłej 

z betonu C8/10 (B-10). Ława pod korytami, 

ściekiem przykrawężnikowym, 

krawężnikami na płask, obrzeżami. 

m
3
 31.63 

    

33 d.4 D-08.03.01-21 

Ustawienie obrzeży betonowych o 

wymiarach 30x8 cm na podsypce 

cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione 

zaprawą cementową 

m 195.00 

    

34 d.4 D 08.05.01-21 

Ułożenie ścieków z prefabrykowanych 

elementów betonowych o wymiarach 

50x50x18 cm na podsypce cementowo-

piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą 

cementową. Koryta trójkątne 

m 275.00 

    

Razem dział: ELEMENTY ULIC I DRÓG   

5 PODBUDOWA 

35 d.5 D 04.01.01-01 

Koryto wykonywane na całej szerokości 

jezdni i chodników, mechanicznie w gruncie 

kat. II-IV, głębokość koryta do 10 cm. 

Koryto pod chodnikami. 

m
2
 292.20 

    

36 d.5 D 04.01.01-22 

Koryto wykonywane na poszerzeniach 

jezdni lub chodników w gruncie kat. II-IV, 

głębokość średnia koryta do 20 cm. Koryto 

pod zjazdami. 

m
2
 169.10 

    

37 d.5 D 04.01.02-03 

Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod 

warstwy konstrukcyjne nawierzchni 

wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV     

m
2
 5702.11 

    

38 d.5 D 04.04.02-13 

Wykonanie podbudowy z kruszywa 

łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 

15 cm Podbudowa pod chodnikami.         

m
2
 292.20 

    

39 d.5 D 04.05.01-31 

Wykonanie podbudowy z gruntu 

stabilizowanego cementem, gruntocement 

przygotowywany w wytwórni o 

wytrzymałości Rm=2,5 MPa, pielęgnacja 

podbudowy przez posypanie piaskiem i 

polewanie wodą, grubość warstwy po 

zagęszczeniu 20 cm Podbudowa wciągu 

drogi od km 0+296 do km 0+869,4.     

m
2
 3568.50 

    

40 d.5 D 04.04.02-14 

Wykonanie podbudowy z kruszywa 

łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 

20 cm Podbudowa wciągu drogi od km 

0+296 do km 0+869,4 i na zjazdach.     

m
2
 3429.51 

    

41 d.5 D-04.07.01-45 

Wykonanie podbudowy z mieszanki 

mineralno-asfaltowej AC 22 P dowożonej z 

odl. do 5 km, grubość warstwy po 

zagęszczeniu 8 cm. Warstwa podbudowy - 

wyrównawcza na odcinku od km 0+046 do 

km 0+296.     

m
2
 1656.07 

    

42 d.5 D-04.07.01-46 

Dodatek za każdy dalszy 1 km przewozu 

mieszanki mineralno-asfaltowej ponad 5 km. 

Dalsze 9 km.      

Krotność = 9 

t 331.21 

    

Razem dział: PODBUDOWA   
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6 NAWIERZCHNIA 

43 d.6 D 05.03.05-15 

Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki 

mineralno-asfaltowej AC 11 W KR 1-2 

dowożonej z odl. do 5 km, grubość warstwy 

po zagęszczeniu 4 cm. Warstwa wiążąca na 

obiekcie mostowym. 

m
2
 228.50 

    

44 d.6 D 05.03.05-16 

Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki 

mineralno-asfaltowej AC 16 W KR 1-2 

dowożonej z odl. do 5 km, grubość warstwy 

po zagęszczeniu 4 cm. Warstwa wiążąca na 

zjazdach. 

m
2
 165.85 

    

45 d.6 D 05.03.05-18 

Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki 

mineralno-asfaltowej AC 16 W KR 1-2 

dowożonej z odl. do 5 km, grubość warstwy 

po zagęszczeniu 6 cm. Warstwa wiążąca na 

odcinku od km 0+046 do km 0+296.   

m
2
 1639.84 

    

46 d.6 D 05.03.05-19 

Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki 

mineralno-asfaltowej AC 16 W KR 1-2 

dowożonej z odl. do 5 km, grubość warstwy 

po zagęszczeniu 7 cm. Warstwa wiążąca na 

odcinku od km 0+296 do km 0+869,4. 

m
2
 3109.47 

    

47 d.6 D 05.03.05-20 

Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki 

asfaltowej AC 5 S KR 1-2 dowożonej z odl. 

do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 

cm. Warstwa ścieralna na obiekcie 

mostowym. 

m
2
 228.50 

    

48 d.6 D 05.03.05-21 

Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki 

asfaltowej AC 11 S KR 1-2 dowożonej z odl. 

do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 

cm. Warstwa ścieralna na zjazdach. 

m
2
 162.60 

    

49 d.6 D 05.03.05-22 

Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki 

asfaltowej AC 11 S dowożonej z odl. do 5 

km, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm. 

Warstwa ścieralna na odcinku od km 0+046 

do km 0+869,4. 

m
2
 4664.00 

    

50 d.6 D 05.03.05-30 

Dodatek za każdy dalszy 1 km przewozu 

mieszanki mineralno-asfaltowej ponad 5 

Dalsze 9 km. Krotność = 9 

t 1451.69 

    

51 d.6 D 05.03.23-31 

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 

(szarej) grub. 8 cm na podsypce cementowo-

piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem. 

Nawierzchnia chodnika i zejść.   

m
2
 292.20 

    

Razem dział: NAWIERZCHNIA   

7 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 

52 d.7 
kalkulacja 

własna 

Ułożenie nawierzchni antypoślizgowej z mas 

chemoutwardzalnych o gr. 4 mm na 

chodnikach. Wypłukanie wodą pod 

ciśnieniem wykruszonego betonu, zatarcie 

rakowin i odprysków ręcznie - naprawa 

uszkodzeń o głębokości do 3 cm - średnio 

1cm grubości.  

m
2
 99.00 

    

53 d.7 D-06.01.06-21 

Umocnienie skarp płytami ażurowymi 

60x40x8 cm. Wypełnienie wolnych 

przestrzeni humusem i obsianie trawą. 

m
2
 212.00 
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54 d.7 D-06.01.10-11 

Lokalne uzupełnienie poboczy gruntem 

rodzimym, rozścielenie i zagęszczenie 

gruntu ręcznie. Uzupełnienie poboczy 

frezowiną. 

m
3
 268.62 

    

55 d.7 D-06.04.01-02 

Oczyszczenie rowów z namułu z 

profilowaniem dna i skarp, grubość namułu 

20 cm 

m 547.00 

    

56 d.7 D 06.04.02-02 

Oczyszczenie przepustów rurowych o 

średnicy 60 cm z namułu, grubość namułu 

do 50% jego średnicy 

m 9.00 

    

57 d.7 D 06.04.02-03 

Oczyszczenie przepustów rurowych o 

średnicy 80 cm z namułu, grubość namułu 

do 50% jego średnicy 

m 13.00 

    

58 d.7 D-10.01.05-03 

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów 

wodociągowych lub gazowych, nadbudowa 

wykonana betonem 

szt 7.00 

    

59 d.7 D-10.01.05-04 

Regulacja pionowa studzienek 

telefonicznych, nadbudowa wykonana 

betonem 

szt 4.00 

    

Razem dział ROBOTY WYKOŃCZENIOWE   

7 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU 

60 d.8 
KNR 2-31 

0702-01 

Słupki do znaków drogowych z rur 

stalowych o śr. 50 mm 
szt. 28.00 

    

61 d.8 
KNR 2-31 

0703-02 

Przymocowanie tablic znaków drogowych 

zakazu, nakazu, ostrzegawczych, 

informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 

- FOLIA II GENERACJI,  typ A- 5szt., typ 

B 2 szt., typ D 2szt. 

szt. 9.00 

    

62 d.8 
KNR 2-31 

0703-02 

Przymocowanie tablic znaków drogowych 

zakazu, nakazu, ostrzegawczych, 

informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2    

jak wyżej lecz znaków typu G i F 

m2 8.16 

    

Razem dział URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU   

 
       

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH 

 
      

 
Wyszczególnienie działów Wartość zł   

 
1   Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze     

 
2   Roboty ziemne     

 
3   Odwodnienie korpusu drogowego     

 
4   Elementy ulic i dróg     

 
5   Podbudowa     

 
6   Nawierzchnia     

 
7   Roboty wykończeniowe     

 
8  Urządzenia bezpieczeństwa ruchu     

  Ogółem (netto)     

  Podatek VAT 23%     

  Cena oferowana (brutto)     

              

       

data 

  

pieczęć i podpis Oferenta 

 


