KOSZTORYS OFERTOWY
Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3313E – ul. Główna w Dłutowie,
Gmina Dłutów
Nazwa Wykonawcy/ Wykonawców .....................................................................................................
Adres Wykonawcy/ Wykonawców ......................................................................................................
Telefon....................................................... Telex/ telefax .....................................................................
NIP.............................................................. REGON ...........................................................................

W związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego na: „Budowa chodnika
w drodze powiatowej nr 3313E – ul. Główna w Dłutowie, Gmina Dłutów” oświadczam*
/oświadczamy*, że oferuję* / oferujemy* realizację zamówienia zgodnie z poniższymi cenami:

Szczegółowy opis poszczególnych części
zamówienia

Ilość
jednostek

1. Roboty przygotowawcze
1.Geodezyjne wytyczenie obiektu
drogowego w terenie

km

2. Roboty pomiarowe przy liniowych
robotach ziemnych- trasa dróg w terenie
równinnym

km

3. Regulacja pionowa studzienek dla
urządzeń podziemnych przy objętości
betonu w jednym miejscu do 0,1m3

m3

4. Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy
powyżej 55 cm z karczowanie pnia i
wywozem

szt.

0,234

0,234

0,10

3

2. Roboty rozbiórkowe
5. Cięcie nawierzchni z mas mineralno –
asfaltowych na głębokości 5 cm mechanicznie

m

6. Cięcie nawierzchni z mas mineralno –
asfaltowych (następny 1 cm głębokości) –
mechanicznie

m

234,00

234,00

Krotność = 7
7. Rozebranie barier drogowych stalowych

m

Cena
jednostkowa

Wartość bez VAT

Szczegółowy opis poszczególnych części
zamówienia

Ilość
jednostek

wraz z wywiezieniem i utylizacją

37,00

8. Rozebranie przepustów rurowych – rury
betonowe pod zjazdami

m

9. Wywiezienie gruzu spryzmowanego
samochodami samowyładowczymi na
odległość do 1 km

m3

10. Wywiezienie gruzu spryzmowanego
samochodami samowyładowczymi na
każdy następny 1 km

m3

40,00

15,321

15,321

Krotność = 4
3. Roboty ziemne
11. Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej
(humusu) o grubości do 15 cm za pomocą
spycharek

m2
580,00

12. Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
podsiębiernymi o poj. Łyżki 0,60m3 w
110,00
gruncie kat. III z transportem urobku
samochodami samowyładowczymi na
odległość 10 km – odtworzenie rowów
13. Koryta wykonywane mechanicznie gł.
20 cm w gruncie kat. II-VI na całej
szerokości jezdni chodników

m2

14. Wywóz ziemi samochodami
samowyładowczymi na odległość do 1 km
(grunt kat. I-II)

m3

580,00

203,00

wykopy pod konstrukcję chodnika i
zjazdów
15. Wywóz ziemi samochodami
samowyładowczymi na każdy następny 1
km

m3
203,00

Krotność = 4
16. Zakup i dowóz zasypki piaszczystej na
nasyp pod chodnik i zjazdy

m3

17. Formowanie i zagęszczenie nasypów o
wys. do 3,0m spycharkami w gruncie kat.
I-II

m3

4. Podbudowa

232,00

232,00

Cena
jednostkowa

Wartość bez VAT

Szczegółowy opis poszczególnych części
zamówienia

Ilość
jednostek

18. Profilowanie i zagęszczenie podłoża
wykonywane mechanicznie w gruncie kat.
II-IV pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni

m2
580,00

19. Warstwa górna podbudowy z kruszyw m2
łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm 460,00
5. Chodnik
20. Krawężniki betonowe wystające o
wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław
betonowych na podsypce cementowo piaskowej

m

21. Obrzeża betonowe o wymiarach
30x8 cm na podsypce piaskowej 1:4 gr.
5 cm i ławie z betonu C12/15

m

207,00

229,00

22. Chodniki z kostki brukowej betonowej m2
gr. 8 cm na podsypce cementowo piaskowej
460,00
z wypełnieniem spoin piaskiem
6. Zjazdy
23. Profilowanie i zagęszczanie podłoża
wykonywane mechanicznie w gruncie kat.
II-IV pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni

m2

24. Obrzeża betonowe o wymiarach
30x8cm na podsypce piaskowej, spoiny
wypełnione piaskiem

m

25. Krawężniki betonowe wystające o
wymiarach 14x30cm z wykonaniem ław
betonowych na podsypce cementowo piaskowej

m

26. Warstwa dolna podbudowy z kruszyw
łamanych gr. 20 cm

m2

27. Zjazdy z kostki brukowej betonowej
grubości 8 cm na podsypce cementowopiaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

78,00

20,00

44,00

78,00

78,00

7. Przepusty pod zjazdami
28. Roboty ziemne wyk. Koparkami
podsiębiernymi 0,40m3 w ziemi kat. I-III
uprzednio zmagazynowanej w hałdach z

m3
49,50

Cena
jednostkowa

Wartość bez VAT

Szczegółowy opis poszczególnych części
zamówienia

Ilość
jednostek

transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odl. do 1 km –
wykopy pod przepusty
29. Warstwa dolna podbudowy z kruszyw
łamanych gr. 20 cm – ława pod przepust

m2

30. Przepusty rurowe pod zjazdami – rury
betonowe o średnicy 40 cm

m

31. Przepusty rurowe pod zjazdami –
ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm

szt.

32. Ogrodzenie segmentowe stalowe u-12a
ocynkowane wraz z wykonaniem
fundamentów

m

22,00

27,50

8,00

10,00

9. Odwodnienie
33. Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
podsiębiernymi z transportem urobku
11,25
samochodami samowyładowczymi na
odległość do 1,0 km – koparki o pojemności
łyżki 0,60m3, grunt kategorii III
Wybranie gruntu niebudowlanego
34. Wpusty mostowe

szt.
2,00

35. Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o m
śr. zewn. 200 mm żeliwne
5,00
36. Obsypanie i zasypanie rurociągów
piaskiem do 50cm ponad rurę – piasek
dowieziony

m3

37. Zasypanie wykopów z zagęszcz.
mechanicznym – piasek dowieziony

m3

5,625

11,25

38. Umocnienie skarp i dna rowów płytami m2
ażurowymi gr. 8 cm na podsypce
194,40
cementowo – piaskowej
10. Przepusty pod koroną drogi
39. Roboty ziemne wyk. koparkami
podsiębiernymi 0,40m3 w ziemi kat. I-III
uprzednio zmagazynowanej w hałdach z
transportem urobku samochodami

m3
13,20

Cena
jednostkowa

Wartość bez VAT

Szczegółowy opis poszczególnych części
zamówienia

Ilość
jednostek

samowyładowczymi na odl. do 1 km –
wykopy pod przepusty
40. Warstwa dolna podbudowy z kruszyw
łamanych gr. 20 cm – ława pod przepust

m2

41. Części przelotowe prefabrykowanych
przepustów drogowych rurowych
jednootworowych z rur o śr. 50 cm

m

42. Przepusty rurowe pod koroną drogi –
ścianki czołowe dla rur o średnicy 50 cm

szt.

8,80

11,00

2,00

11. Odtworzenie nawierzchni drogi powiatowej
43. Warstwa górna podbudowy z kruszyw m2
łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm 17,00
44. Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni m2
drogowej nieulepszonej
17,00
45. Skropienie nawierzchni drogowej
asfaltem

m2

46. Nawierzchni e z mieszanek mineralnobitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm
(warstwa wiążąca)

m2

47. Mechaniczne czyszczenie nawierzchni
drogowej ulepszonej (bitum)

m2

48. Skropienie nawierzchni drogowej
asfaltem

m2

49. Nawierzchnie z mieszanek mineralnobitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm
(warstwa ścieralna)

m2

17,00

17,00

17,00

17,00

17,00

12. Roboty wykończeniowe
50. Wypełnienie przestrzeni między
krawężnikiem a krawędzią drogi
powiatowej asfaltową masą zalewową

t

51. Geodezyjna inwentaryzacja
powykonawcza

km

Wartość netto całego zamówienia w zł

10,00

0,234

Cena
jednostkowa

Wartość bez VAT

Szczegółowy opis poszczególnych części
zamówienia

Stawka VAT i kwota VAT w zł

Ilość
jednostek

Cena
jednostkowa

stawka VAT

Wartość bez VAT

kwota w zł

……………..
Wartość brutto całego zamówienia w zł

słownie złotych : ...................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………
......................................................................., dnia ......................... 2018 r.

..........................................................
pieczątka i podpis wykonawcy / wykonawców

•

niepotrzebne skreślić

