Załącznik nr 1 do umowy - Kosztorys ofertowy
Wykonawca

(pełna nazwa/imię i nazwisko, adres)*

reprezentowany przez:
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa
do reprezentowania)

KO S Z TO RYS O F E RTOW Y
dotyczący wykonania zadania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, znak 8, którego
przedmiotem jest „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1812 B Plac Rzędziana i ul. 11 Listopada w
Wąsoszu oraz drogi powiatowej Nr 1820B ul. Piaskowa w Wąsoszu i na odcinku Wąsosz – do
granicy obrębu Wąsosz”
L.p
.
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Opis

D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D.01.01.01. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych
przy liniowych robotach ziemnych w terenie
równinnym
D.01.02.01. Karczowanie krzaków i podszycia ilości sztuk
krzaków 2000/ha. Wywiezienie i spalenie
pozostałości po karczunku
D.01.02.02. Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu),
grubość warstwy do 20cm wraz
z wywiezieniem nadmiaru humusu na odkład
na odl. 3km
D.01.02.04. Rozebranie nawierzchni z mieszanek
mineralno-bitumicznych, grubość nawierzchni
4 cm wraz z utylizacją
D.01.02.04. Rozebranie nawierzchni z betonu, grubość
nawierzchni do 10cm wraz z utylizacją
D.01.02.04. Rozebranie słupków do znaków drogowych
zamocowanych w podłożu gruntowym wraz
z wywiezieniem słupków na odległość 24km
D.01.02.04. Demontaż tablic znaków drogowych wraz
z wywiezieniem znaków na odległość 24km
D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE
D.02.01.01. Wykopy wykonywane mechanicznie w gruncie
kat. III-IV z transportem urobku na odkład
samochodami na odległość 3 km
D.02.03.01. Nasypy wykonywane mechanicznie z gruntów
kat. I-II z transportem urobku na nasyp
samochodami na odległość 3 km wraz
z formowaniem i zagęszczeniem nasypu
D.03.00.00. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
D.03.06.01. Regulacja pionowa kratek ściekowych,
nadbudowa wykonana betonem
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D.03.06.01. Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych,
nadbudowa wykonana betonem
D.03.06.01. Regulacja pionowa studzienek dla zaworów
wodociągowych, nadbudowa wykonana
betonem
D.03.06.01. Regulacja pionowa studzienek telefonicznych,
nadbudowa wykonana betonem
D.04.00.00. PODBUDOWA
D.04.01.01. Koryto wykonywane na całej szerokości jezdni,
i chodników mechanicznie w gruncie kat. II-IV,
głębokość koryta 10cm
D.04.01.01. Koryto wykonywane ręcznie na poszerzeniach
jezdni lub chodników w gruncie kat. II-IV,
głębokość koryta 20cm
D.04.04.02. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego,
warstwa górna o grubości 15cm
D.04.04.02. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego,
warstwa górna o grubości 20cm
D.04.06.02. Wykonanie podbudowy z betonu B-10, grubość
warstwy 20cm
D.04.06.02. Wykonanie podbudowy z betonu B-20, grubość
warstwy 10cm
D.05.00.00. NAWIERZCHNIA
D.05.03.11. Wykonanie frezowania nawierzchni
asfaltowych na zimno, średnia grubość
warstwy 4cm, wraz z odwiezieniem urobku z
frezowania i jego utylizacją
D.05.03.05. Wykonanie warstwy wiążąco-wyrównawczej
z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11W,
grubość warstwy 5cm (minimalna grubość
warstwy 3cm)
D.05.03.05. Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki
mineralno-asfaltowej AC 11S, grubość warstwy
4cm
D.05.01.23. Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej
betonowej bezfazowej o grubości 8cm,
kolorowej na podsypce cementowo-piaskowej
D.06.00.00. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
D.06.01.01. Plantowanie skarp i dna wykopów w gruncie
kategorii IV
D.06.01.01. Humusowanie z obsianiem skarp przy grubości
warstwy ziemi urodzajnej (humusu) 10 cm
z dowozem ziemi urodzajnej z odległości 5 km
D.06.03.02. Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym
z formowaniem nasypu wraz z zagęszczeniem
walcem
D.08.00.00. OZNAKOWANIE ROBÓT
D.07.01.01. Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową
białą, linie segregacyjne i krawędzie ciągłe
D.07.01.01. Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową
białą, linie segregacyjne i krawędzie
przerywane
D.07.01.01. Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową
białą, linie na skrzyżowaniach i przejściach dla
pieszych

szt.

34

szt.

34

szt.

19

m2

1 501,5

m2

304

m2

1 303,5

m2

458

m2

38

m2

22

m2

294

m2

7 939,3

m2

7 934

m2

91

m2

180

m2

279

m3

15,9

m2

153,6

m2

46,4

m2

282,8

30.

D.07.02.01. Ustawienie słupów z rur stalowych o średnicy
60mm dla znaków drogowych, wraz
z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem
warstwami
31. D.07.02.01. Przymocowanie do gotowych słupów tarczy
znaków drogowych z blachy ocynkowanej, folia
odblaskowa I generacji
32. D.07.02.01. Przymocowanie do gotowych słupów tarczy
znaków drogowych z blachy ocynkowanej, folia
odblaskowa II generacji
33. D.07.02.01. Ustawienie poręczy ochronnych sztywnych
z pochwytami i poręczami z rur stalowych
o rozstawie słupków z rur co 1,5m
D.08.00.00. ELEMENTY ULIC
34. D.08.01.01. Ustawienie krawężników betonowych
15x30/22cm wraz z wykonaniem ławy
z oporem z betonu B-10
35. D.08.01.02. Ustawienie krawężników kamiennych
20x25/18cm wraz z wykonaniem ławy
z oporem z betonu B-10
36. D.08.01.01. Ustawienie krawężników betonowych 15x22cm
wraz z wykonaniem ławy zwykłej z betonu B-10
37. D.08.02.02. Wykonanie chodników z kostki brukowej
betonowej (starobruk) o grubości 6 cm, koloru
piaskowego z opaską grafitową na podsypce
cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione
piaskiem
38. D.08.02.02. Wykonanie chodników kostki brukowej
betonowej (starobruk) o grubości 8 cm, koloru
grafitowego na podsypce
cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione
piaskiem
39. D.08.02.08. Nawierzchnia antypoślizgowa z mas
chemoutwardzalnych o grubości 4 mm - na
chodnikach
40. D.08.03.01. Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach
6x20 cm na podsypce piaskowej, spoiny
wypełnione piaskiem
41. D.08.03.01. Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach
8x30 cm na podsypce piaskowej, spoiny
wypełnione piaskiem
42. D.08.07.01. Wykonanie progów zwalniających wyspowych
z elementów prefabrykowanych o wym.
200x180 cm, wysokość 6,50 cm
Wartość robót netto
Obowiązujący podatek VAT 23%
Wartość robót brutto
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Słownie złotych : _________________________________________________________________________
Sporządził :
_________________

Data
______________

Podpis upełnomocnionego
przedstawiciela Wykonawcy
_______________________

