
lp
nr spec. 

technicznej
nazwa i opis pozycji jm

ilość 
jm

cena jedn. wartość netto

1 D-01.01.01
Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy 
liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym

km 0,13

2 D-01.02.01
Karczowanie krzaków, z usunięciem korzeni i 
zagospodarowaniem gałęzi; 

ha 0,00

3 D-01.02.04
Rozebranie nawierzchni z betonu cementowego, grubość 
20 cm, z wywiezieniem materiałów z rozbiórki 

m2 60,50

4 D-01.02.04
Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych 100*60 z 
wywozem na odl. 5 km

m2 435,00

5 D-01.02.04
Rozebranie krawęŜnika betonowego 15*30 z ławami 
betonowymi z wywozem gruzu

m 30,00

6 D-01.02.04
Przestawienie ogrodzenia z siatki na słupkach betonowych 
z wykorzystaniem siatki i słupków

m2 67,50

7 D-04.01.01
Wykonanie (pogłębienie) koryta na gł. śr. 20 cm, z 
wywozem urobku

m2 531,84

8 D-04.02.01 Wykonanie warstwy odcinającej z piasku o gr. 10 cm m2 531,84

9 D-04.04.02
Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 31,5-63 o gr. 
20 cm 

m2 467,34

10
D-04.03.01
D-05.03.05

Wykonanie warstwy wiąŜącej z betonu asfaltowego, 
grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm, z transportem 
masy, oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni

m2 427,74

11
D-04.03.01
D-05.03.05

Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, 
grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm, z transportem 
masy, oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni

m2 414,84

12 D-05.02.01
Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego o gr. 8 cm 
na poboczach 

m2 258,00

13 D-06.03.01
Plantowanie (obrobienie na czysto) - przywrócenie terenu 
po rozbiórce i pas zieleni wzdłuŜ drogi

m2 270,00

14 D-06.01.01
Umocnienie skarp płytami aŜurowymi z odzysku. 
Wypełnienie wolnych przestrzeni humusem, podsypka 
piaskowo-cementowa grub. 5 cm

m2 54,00

15 D-07.02.01
Ustawienie znaku A-7 typ. średni, folia odblaskowa 1 typu, 
rura ocynkowana 60,3 mm.

sz 1,00

zł

22% zł

zł

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich  części  oraz roboty w zakresie 
inŜynierii l ądowej i wodnej - Remont drogi do parku w Biskupicach

(upełnomocniony przedstawiciel)

podpisano:

…………………………………..

Kosztorys ofertowy

Przygotowanie terenu pod budowę

wartość kosztorysowa brutto

podatek VAT wg stawki

Wartość kosztorysowa robót (netto)

Remont drogi do parku w Biskupicach


