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Nazwa Ilość

1 3 4 5 6 7

1 Wdrożenie, utrzymanie i likwidacja tymczasowej organizacji ruchu kpl. 1,00

2 Wykonanie oznakowania docelowego na obiekcie kpl. 1,00

3 Montaż, utrzymanie, demontaż rusztowań i pomostów roboczych kpl. 1,00

4 Tymczasowe zabezpieczenie urządzeń obcych kpl. 1,00

5 Zabezpieczenie koryta rzeki na czas prowadzonych robót kpl. 1,00

6
Frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej gr. do 25 cm wraz z 

transportem frezowiny na składowisko Zamawiającego
m2 560,00

7
Usunięcie izolacji przęsła z papy termozgrzewalnej wraz z kosztami 

utylizacji odpadów
m2 298,80

8
Demontaż istniejącej balustrady wraz z odwiezieniem na miejsce wskazane 

przez Zamawiającego
m 96,60

9
Rozbiórka istniejących wsporników mostu wraz z wywozem gruzu na 

składowisko wykonacy
m3 38,90

0,00

10
Wykonanie warstwy wiążącej z asfaltu twardolanego

gr. 4 cm na moście
m2 298,80

11 Wykonanie warstwy wiążącej na dojazdach AC 16W g. 8 cm m2 96,00

12 Wykonanie warsstwy ścieralnej gr. 5 cm na moście i dojazdach m2 560,00

13
Odtworzenie oznakowania poziomego - oznakowanie grubowarstwowe 

chemoutwardzalne
m2 17,00

0,00

14

Wykonanie iniekcji zaprawą mineralną rys w podporach wraz z 

przygotowaniem podłoża i zaszpachlowaniem zaprawą PCC iniektowanych 

rys

m 24,00

15
Wiercenie otworów fi 20 na głębokość 120 cm i osadzenie kotew fi 16  w 

celu zespolenia skrzydła z korpusem
szt 16,00

0,00

16
Oczyszczenie strumieniowo ścierne i odkucie luźnego betonu w rejonach 

przegubów Gerbera
m2 62,40

17
Wykonanie napraw powierzchni belek zaprawami PCC na gł do 6 cm 

(średnia 3 cm) w rejonach przegubów Gerbera 
dm3 1 872,00

18 Wiercenie otworów fi 16 na głębokość 15 cm i osadzenie kotew fi 12  szt 3 813,00

19 Przygotowanie i montaż zbrojenia nadbetonu płyty kg 11 037,50

20
Wykonanie nadbetonu płyty gr. ok 15 cm z betonu C30/37 oraz 

wsporników chodnikowych
m3 82,00

21 Demontaż istniejących wpustów mostowych szt. 6,00

22 Dostawa i montaż nowych wpustów mostowych szt 6,00

23 Wykonanie izolacji płyty z papy termozgrzewalnej na gruncie żywicznym m2 298,80

Podpory

KOSZTORYS OFERTOWY

dla zadania pn.:

„Zabezpieczenie drogowego obiektu mostowego, typu Gerber, zlokalizowanego przy ul. Marszałka Piłsudskiego

w miejscowości Nowa Ruda”

Lp.
Wyszczególnienie

elementów rozliczeniowych

Jednostka Cena

jedn. zł

Wartość

zł

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

RAZEM ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

ROBOTY DROGOWE

RAZEM ROBOTY DROGOWE

ROBOTY MOSTOWE

RAZEM Podpory

Ustrój nośny
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24
Przygotowanie powierzchni spodu belek głównych do przyklejenia taśm z 

włókien węglowych
m2 9,60

25
Dostawa i motaż taśm z włókien węglowych, taśmy o szerokości 100 mm, 

grubość 1,2 mm, 
mb 48,00

26 Wykonanie dylatacji bitumicznych na jezdni i chodnikach m 63,90

27
Oczyszczenie strumieniowo - ścierne  spodu ustroju nośnego pod 

wykonanie lokalnych napraw betonu zaprawami PCC
m2 220,00

28
Lokalne naprawy powierzchniowe betonu zaprawami PCC na grubość do 2 

cm z wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego odsłoniętego zbrojenia
m2 220,00

0,00

29 Wykonanie nawierzchnio izolacji na chodnikach m2 156,00 0,00

30 Dostawa i montaż balustrady m 96,60 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT NETTO (PLN)

PODATEK VAT 23%

RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO (PLN)

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

……………………………………………………………………

podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania Wykonawcy

RAZEM Ustrój nośny

Kapy chodnikowe

RAZEM Kapy chodnikowe

RAZEM ROBOTY MOSTOWE


