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KOSZTORYS OFERTOWY 

dla zadań 

„Przebudowa nawierzchni dróg powiatowych na terenie powiatu kłodzkiego  

- 2018 rok - I etap” 
 

Zadanie nr 1: „Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3302D ul. Batorów w Szczytnej 
na długości 0,6 km" /łączna długość robót 539m/ 

LP. PODSTAWA OPIS POZYCJI 
JEDN. 

MIARY 
ILOŚĆ 

CENA 
JEDNOSTK. 

WARTOŚĆ 

1. D-06.03.01 

Ścinanie  i  uzupełnianie  poboczy kruszywem 
łamanym lub frezowiną - grubości średniej 10 
cm, na szerokości 50 cm  wraz z 
uzupełnieniem, plantowaniem i odpowiednim 
zagęszczeniem 
na całości odcinka 539x2x0,5 = 539 m2 

m2 539,00     

2. D-05.03.11 

Frezowanie nawierzchni asfaltowych 
na zimno - jezdnia, grubości średniej 5 cm z 
wywozem urobku na odległość do 1km wraz z 
opłatą za składowanie lub utylizację nadwyżki 
urobku.  Przy średniej szerokości jezdni 
odcinka 5,0 m, na długości 539 m:  539x5,0 + 
2,25x39 = 2783 m2                                 

m2 2 783,00     

3. D-05.03.05b 

Nawierzchnia  z  betonu asfaltowego . 
warstwa wiążąca i wyrównawcza, beton 
asfaltowy AC 16 W grubości 4 cm - jak wyżej 
jezdnia - 2783,0m2 

m2 2 783,00     

4. D-05.03.05a 

Nawierzchnia  z  betonu asfaltowego. warstwa 
ścieralna, beton asfaltowy AC 11 S grubości 4 
cm - jak wyżej jezdnia -2695 m2 oraz zjazdy 
jako poszerzenie jezdni o 100 cm w obrębie 
istniejącego zjazdu 7+10+15+6+6+5+4+9+5+5 
= 72 m2                  
RAZEM : 2783+72= 2855 M2 

m2 2 855,00     

Razem wartość robót (netto) 
  
 

Podatek VAT (23%) 
  
 

Ogółem wartość robót (brutto) 
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Zadanie nr 2: "Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3237D w Gorzanowie na długości 0,5 km" 
 /łączna długość robót 442m/ 

LP. PODSTAWA OPIS POZYCJI 
JEDN. 

MIARY 
ILOŚĆ 

CENA 
JEDNOSTK. 

WARTOŚĆ 

1 D-06.03.01 

Ścinanie  i  uzupełnianie  poboczy kruszywem 
łamanym lub frezowiną - grubości średniej 10 
cm, na szerokości 50 cm  wraz z 
uzupełnieniem, plantowaniem i odpowiednim 
zagęszczeniem(442+22)x2x0,5 

m2 464,00     

2 D-05.03.11 

Frezowanie nawierzchni asfaltowych 
na zimno, grubości średniej 5 cm z wywozem 
urobku na odległość do 3 km wraz z opłatą za 
składowanie lub utylizację nadwyżki urobku. 
Przy średniej szerokości jezdni odcinka 5,2 m, 
na długości 442 m. Jezdnia, poszerzenie na 
łuku poziomym, zjazdy.                                                          
442x5,2+50x1,5+4+11x11= 2498,0 m2 

m2 2 498,00     

3 D-05.03.05b 

Nawierzchnia  z  betonu asfaltowego. warstwa 
wiążąca i wyrównawcza, beton asfaltowy AC 
16 W grubości 4 cm- JAK WYŻEJ Jezdnia, 
poszerzenie na łuku poziomym, zjazdy - 2498 
m2 

m2 2 498,00     

4 D-05.03.05a 

Nawierzchnia  z  betonu asfaltowego. warstwa 
ścieralna, beton asfaltowy AC 11 S grubości 4 
cm - JAK WYŻEJ Jezdnia, poszerzenie na łuku 
poziomym, zjazdy - 2498 m2 

m2 2 498,00     

Razem wartość robót (netto) 
  
 

Podatek VAT (23%) 
  
 

Ogółem wartość robót (brutto) 
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Zadanie nr 3: "Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3278D w Zabłociu na długości 0,734 km". 
  /łączna długość robót 734m/ 

LP. PODSTAWA OPIS POZYCJI 
JEDN. 

MIARY 
ILOŚĆ 

CENA 
JEDNOSTK. 

WARTOŚĆ 

1 D-06.03.01 

Ścinanie  i  uzupełnianie  poboczy kruszywem 
łamanym lub frezowiną - grubości średniej 10 
cm, na szerokości 50 cm  wraz z 
uzupełnieniem, plantowaniem i odpowiednim 
zagęszczeniem 
734X0,5X2=734m2 

m2 734,00     

2 D-05.03.11 

Frezowanie nawierzchni asfaltowych na 
zimno, grubości średniej 5 cm z wywozem 
urobku na odległość do 1 km wraz z opłatą za 
składowanie lub utylizację nadwyżki urobku. 
Przy średniej szerokości jezdni odcinka 3,5 m, 
na długości 734 m :   734x3,5 = 2569 m2       

m2 2 569,00     

3 D-05.03.05b 

Nawierzchnia  z  betonu asfaltowego. warstwa 
wiążąca i wyrównawcza, beton asfaltowy AC 
16 W grubości 4 cm - jak wyżej jezdnia  = 2569 
m2 

m2 2 569,00     

4 D-05.03.05a 

Nawierzchnia  z  betonu asfaltowego. warstwa 
ścieralna, beton asfaltowy AC 11 S grubości 4 
cm. jak wyżej jezdnia +zjazdy jako poszerzenie 
jezdni o 100 cm w obrębie istniejącego zjazdu 
6+12+10+7+7+5+4*12+5+5+5+5+12+6+8 = 
141+2569 = 2710 m2  

m2 2 710,00     

Razem wartość robót (netto) 
  
 

Podatek VAT (23%) 
  
 

Ogółem wartość robót (brutto) 
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Zadanie nr 4: "Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3311D w Starej Łomnicy na długości 0,7 km".  
/łączna długość robót 650m/ 

LP. PODSTAWA OPIS POZYCJI 
JEDN. 

MIARY 
ILOŚĆ 

CENA 
JEDNOSTK. 

WARTOŚĆ 

1 D-06.03.01 

Ścinanie  i  uzupełnianie  poboczy kruszywem 
łamanym lub frezowiną - grubości średniej 10 
cm, na szerokości 50 cm  wraz z 
uzupełnieniem, plantowaniem i odpowiednim 
zagęszczeniem 
650X0,5X2 = 650m2 

m2 650,00     

2 D-03.01.01 

Wykonanie części przelotowej przepustu pod 
drogą z rur żelbetowych Ø 60 cm wraz z 
rozebraniem istniejącego przepustu oraz 
wykonaniem robót ziemnych, odbudową 
konstrukcji podbudowy z odpowiednim 
zagęszczeniem                                                         
Hm 4+94 -  8m, Hm5+76 - 7m - 2 szt. 

m 15,00     

3 D-03.01.01 

Wykonanie ścianek czołowych z kamienia 
łamanego na zaprawie cementowej  - na 
nowobudowanych i na istniejących 
przepustach pod drogą, 4 przepusty Hm 2+37, 
4+30, 4+94 oraz 5+76.                                                
4x2szt.x 1,5 m3/szt = 12 m3 

m3 12,00     

4 D-05.03.11 

Frezowanie nawierzchni asfaltowych 
na zimno - jezdnia, grubości średniej 4 cm z 
wywozem urobku na odległość do 3 km wraz z 
opłatą za składowanie lub utylizację urobku.    
Przy średniej szerokości jezdni odcinka 4,2 m, 
na długości 650 m :   650x4,2 = 2730 m2                                                                                   

m2 2 730,00     

5 D-05.03.05b 

Nawierzchnia  z  betonu asfaltowego. warstwa 
wiążąca i wyrównawcza, beton asfaltowy AC 
16 W grubości 4 cm - jak wyżej jezdnia - 
2730m2 

m2 2 730,00     

6 D-05.03.05a 

Nawierzchnia  z  betonu asfaltowego. warstwa 
ścieralna, beton asfaltowy AC 11 S grubości 4 
cm - JAK wyżej jezdnia - 2937m2+zjazdy jako 
poszerzenie jezdni o 100 cm w obrębie 
istniejącego zjazdu 
10+8+8+5+8+2*8+7+7+5+6+5+6 = 91+2730 = 
2821 m2   

m2 2 821,00     

7 D-06.04.01 
Czyszczenie rowu z namułu przy grubości 
namułu większej od 20 cm.                                      

m 200,00     

8 D-06.04.01 
Czyszczenie przepustów z namułu hm 2+37 
hm 4+30. 

szt. 2,00     

Razem wartość robót (netto) 
  
 

Podatek VAT (23%) 
  
 

Ogółem wartość robót (brutto) 
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Zadanie nr 5 "Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3320D  w Dzikowcu na długości 0,4 km". 
  /łączna długość robót 400m/ 

LP. PODSTAWA OPIS POZYCJI 
JEDN.

MIARY 
ILOŚĆ 

CENA 
JEDNOSTK. 

WARTOŚĆ 

1 D - 06.03.01 

Ścinanie  i  uzupełnianie  poboczy 
kruszywem łamanym lub frezowiną - 
grubości średniej 10 cm, na szerokości 50 
cm  wraz z uzupełnieniem, plantowaniem i 
odpowiednim zagęszczeniem 
na całości odcinka400x2x0,5 = 400 m2 

m2 400,00     

2 D-05.03.11 

Frezowanie nawierzchni asfaltowych 
na zimno - jezdnia, grubości średniej 5 cm z 
wywozem urobku na odległość do 1km wraz 
z opłatą za składowanie lub utylizację 
nadwyżki urobku.  Przy średniej istniejącej 
szerokości jezdni zmiennej, na długości 400 
m : Hm 0+00 do 4+00 
25x(3,1+3,6)/2+25x(3,6+4,5)/2+25x(4,5+3,8)
/2+25x(3,8+3,2)/2+25x(3,2+3,5)/2+75x3,5+2
00x3= 1323 m2 

m2 1 323,00     

3 D - 03.01.01 

Wykonanie ścianek czołowych z kamienia 
łamanego na zaprawie cementowej  - na 
istniejącym przepuście pod drogą, 4 
przepusty Hm 4+00.                                                
2szt.x 1,5 m3/szt = 3 m3 

m3 3,00     

4 D - 03.06.01 
Regulacja pionowa włazów studzienek 
rewizyjnych 

szt. 10,00     

5 D - 03.06.01 
Regulacja pionowa obudów zworów 
wodociągowych lub gazowych 

szt. 4,00     

6 D-05.03.05b 

Nawierzchnia  z  betonu asfaltowego . 
warstwa wiążąca i wyrównawcza, beton 
asfaltowy AC 16 W grubości 4 cm - jak wyżej 
jezdnia - 1323,0m2 

m2 1 323,00     

7 D-05.03.05a 

Nawierzchnia  z  betonu asfaltowego. 
warstwa ścieralna, beton asfaltowy AC 11 S 
grubości 4 cm - jak wyżej jezdnia -1323 m2 
oraz zjazdy jako poszerzenie jezdni o 100 cm 
w obrębie istniejącego zjazdu 
6+2+7+30(lewostronne poszerzenie  hm 
0+56 do 0+86)+5+8+8+5+8+5+7+8 = 99 m2                
RAZEM : 1323+99= 1422 M2 

m2 1 422,00     

Razem wartość robót (netto) 
  
 

Podatek VAT (23%) 
  
 

Ogółem wartość robót (brutto) 
  
 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 4 do SIWZ - kosztorysy ofertowe 
postępowanie nr ZDP.2000/AZ/14/2018 

6 

Zadanie nr 6: "Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3264D w Starym Waliszowie na długości 0,5 km" 
  /łączna długość robót 555m/ 

LP. PODSTAWA OPIS POZYCJI 
JEDN. 

MIARY 
ILOŚĆ 

CENA 
JEDNOSTK. 

WARTOŚĆ 

1 D-06.03.01 

Ścinanie  i  uzupełnianie  poboczy 
kruszywem łamanym lub frezowiną - 
grubości średniej 10 cm, na szerokości 50 
cm  wraz z uzupełnieniem, plantowaniem i 
odpowiednim zagęszczeniem 
na całości odcinka 555x2x0,5 = 539 m2 

m2 555,00     

2 D-05.03.11 

Frezowanie nawierzchni asfaltowych 
na zimno - jezdnia, grubości średniej 5 cm z 
wywozem urobku na odległość do 1km wraz 
z opłatą za składowanie lub utylizację 
nadwyżki urobku.  Przy średniej zmiennej 
szerokości jezdni ,na długości 555 m :   
10x(20+4,8)/2+10x(4,8+4)/2+80x4+25x(4+3,
5)/2+100x3,5+25x(3,5+4)/2+25x4+25x(4+3,
5)/2+255x3,5 = 2112 m2                                 

m2 2 112,00     

3 D-05.03.05b 

Nawierzchnia  z  betonu asfaltowego . 
warstwa wiążąca i wyrównawcza, beton 
asfaltowy AC 16 W grubości 4 cm - jak wyżej 
jezdnia - 2112,0m2 

m2 2 112,00     

4 D-05.03.05a 

Nawierzchnia  z  betonu asfaltowego. 
warstwa ścieralna, beton asfaltowy AC 11 S 
grubości 4 cm - JAK WYŻEJ JEZDNIA -2112 
m2 oraz zjazdy jako poszerzenie jezdni o 
100 cm w obrębie istniejącego zjazdu 
8+5+12+6+5+6+6+5+6+10 = 69 m2                 
razem : 2112+69= 2181 M2 

m2 2 181,00     

Razem wartość robót (netto) 
  
 

Podatek VAT (23%) 
  
 

Ogółem wartość robót (brutto) 
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Zadanie nr 7: "Przebudowa  drogi powiatowej nr 3277D w Wyszkach na długości 0,6 km".  
/łączna długość robót 60 m odwodnienie; 600m droga/ 

A Remont odwodnienia drogi przy bud nr 13 i 14 na długości 60 m 

LP. PODSTAWA OPIS POZYCJI 
JEDN. 

MIARY 
ILOŚĆ 

CENA 
JEDNOSTK. 

WARTOŚĆ 

1 D - 02.01.01 

Mechaniczne wykonanie wykopów w 
gruncie kat. IV z transportem urobku na 
odkład w miejsce uzyskane przez 
Wykonawcę. (Podcięcie skarpy na odcinku 
wykonania korytek betonowych - 23m x 1,2 
m3/m, wykopy nowego rowu 26m x 
3,5m3/m, czyszczenie istniejącego rowu 
12m x 0,5 m3/m : 27,6+91+6= 124,6 m3)+ 
ręczne profilowanie skarp po robotach 
mechanicznych. 

m3 124,60     

2 D - 06.01.01 
Umocnienie krawędzi jezdni ściekiem z 
korytek betonowych 50x60x15 cm na ławie 
betonowej 

m 23,00     

3 D - 06.01.01 

Umocnienie skarpy rowu i ścieku płytami 
betonowymi ażurowymi 60x40x10 cm, 
ułożonymi na podsypce cementowo 
piaskowej wraz z dyblowaniem kołkami 
drewnianymi. (23+26)x0,6=29,4m2 

m2 29,4     

4 D-05.03.05a 

NAWIERZCHNIA  Z  BETONU 
ASFALTOWEGO. WARSTWA ŚCIERALNA, 
beton asfaltowy AC 11 S grubości 4 cm - 
wykonanie nawierzchni trzech (3) zjazdów 
10+20+30 = 60 m2 

m2 60,00     

RAZEM  
Remont odwodnienia drogi przy bud nr 13 i 14 na długości 60 m 

  

B PRZEBUDOWA DROGI NA DŁUGOŚCI 600 M 

5 D-06.03.01 

Ścinanie  i  uzupełnianie  poboczy 
kruszywem łamanym lub frezowiną - 
grubości średniej 10 cm, na szerokości 50 
cm  wraz z uzupełnieniem, plantowaniem i 
odpowiednim zagęszczeniem 
600X0,5X2 = 600m2 

m2 600,00     

6 D-02.01.01 

Mechaniczne wykonanie wykopów w 
gruncie kat. IV z transportem urobku na 
odkład w miejsce uzyskane przez 
Wykonawcę. (wykopy nowego rowu HM 
2+25 do 2+50 strona prawa 25m x 
2,5m3/m, wykopy pod przepust pod drogą 
8m x 2,25 m3/m  :  80,5 m3)+ ręczne 
profilowanie skarp po robotach 
mechanicznych. 

m3 80,50     

7 D-03.01.01 

Wykonanie części przelotowej przepustu 
pod drogą z rur żelbetowych Ø 60 cm wraz z 
wykonaniem robót związanych z odbudową 
konstrukcji podbudowy z odpowiednim 
zagęszczeniem                                                         
Hm2+50 -  8m, w skosie 30ͦ̊  

m 8,00     
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8 D-03.01.01 

Wykonanie ścianek czołowych z kamienia 
łamanego na zaprawie cementowej  - na 
nowobudowanym przepuście pod drogą,   
2szt.x 1,5 m3/szt = 3 m3 

m3 3,00     

9 D-05.03.11 

FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH 
NA ZIMNO - JEZDNIA, grubości średniej 4 cm 
z wywozem urobku na odległość do 3 km 
wraz z opłatą za składowanie lub utylizację 
urobku.    Przy średniej szerokości jezdni 
odcinka 4,0 m,na długości 600 m, z 
lokalnymi poszerzeniami przy obiektach 
mostowych  :   
4x150+(4+4,5)/2x30+4,5x40+(4,5+4)/2x30+
4x250+(4+6)/2x50+6x13+(6+4)/2x37 = 
600+127,5+180+127,5+1000+250+78+185 = 
2548 m2                                                                                   

m2 2 548,00     

10 D-05.03.05b 

NAWIERZCHNIA  Z  BETONU 
ASFALTOWEGO. WARSTWA WIĄŻĄCA I 
WYRÓWNAWCZA, beton asfaltowy AC 16 W 
grubości 4 cm - JAK WYŻEJ JEZDNIA - 
2548m2+poszerzenie jezdni o 100 cm na 
odcinku placu przeładunkowego 1x59 - 
2548+59= 2607 m2 

m2 2 607,00     

11 D-05.03.05a 

NAWIERZCHNIA  Z  BETONU 
ASFALTOWEGO. WARSTWA ŚCIERALNA, 
beton asfaltowy AC 11 S grubości 4 cm - JAK 
WYŻEJ JEZDNIA+POSZERZENIE - 2607,0 m2   

m2 2 607,00     

RAZEM  
Przebudowa drogi na długości 600 m 

  

Razem wartość robót (netto) 
  
 

Podatek VAT (23%) 
  
 

Ogółem wartość robót (brutto) 
  
 

 

 

….………….……………………………., dnia ………………………….. 

             (miejscowość) 

 

 

   

……………….………………..……….……………………………………… 

(podpis osoby(osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy) 

 


