
Budowa :

Adres:

Inwestor :

Wykonawca : …………………………………………………………….

Lp. STWiOR Nazwa j.m. Obmiar

Cena 
jednostkowa 
brutto w zł.

 z dokł. do 0,00

Wartość robót 
brutto w zł.

z dokł. do 0,00

1 D-01.02.04.

Cięcie piłą istniejącej nawierzchni jezdni drogi powiatowej w miejscu projektowanego
przejścia poprzecznego celem ułożenia przyłącza do drenarki. Nawierzchnia z mas
mineralno - bitumicznych o grubości do 10,0 cm.
2 * 3,8 = 7,6

m 7,6

…………….. ………………….

2 D-01.02.04.

Rozebranie istniejącej nawierzchni jezdni. Nawierzchnia jezdni z mas mineralno -
bitmicznych gr. do 10,0 cm na podbudowie z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
o gr. do 15,0 cm lub też brukowca nieobrobionego. Przy wykonywaniu rozbiórki ująć
załadunek, rozładunek i transport gruzu oraz powstałych odpadów do miejsca które
Wykonawca sam sobie zapewni. Uprzątnięcie terenu robót. Rozbiórka istniejącej
nawierzchni jezdni w miejscu projektowanego przyłącza do drenarki 
1,0 * 3,8 = 3,8 m2

m2 3,8

…………….. ………………….

3 D-01.02.04.

Rozebranie istniejących poręczy o słupkach betonowych z przeciągami z rur
stalowych 2" , poręcze na istniejących przepustach. Przy wykonywaniu rozbiórki ująć
załadunek, rozładunek i transport gruzu oraz powstałych odpadów do miejsca które
Wykonawca sam sobie zapewni.Uprzątnięcie terenu robót.

m2 13,0

…………….. ………………….

4 D-01.02.04.

Rozebranie istniejących barier betonowych typu zakopiańskiego. Bariery na
istniejących przepustach. Przy wykonywaniu rozbiórki ująć załadunek, rozładunek i
transport gruzu oraz powstałych odpadów do miejsca które Wykonawca sam sobie
zapewni.Uprzątnięcie terenu robót. Zasypanie dołów po słupkach.

m 10,0

…………….. ………………….

Załącznik nr …………… do SIWZ

Kosztorys ofertowy

Zarząd Dróg Powiatowych w Staragrdzie Szczecińskim, ul. Bydgoska 13/15 

droga powiatowa numer 4303Z.

Przebudowa drogi powiatowej nr 4303Z. Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni jezdni na odcinku od drogi wojewódzjkiej nr 144 do

końca miejscowości Bród.
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5
D-02.00.01.

D-03.02.01a.
D-04.06.01.

Wykonanie wykopu i posadownienie studni rewizyjnej przelotowej. Studnia rewizyjna
z prefabrykowanych elementów betonowych, średnica wewnętrzna studni 1200 mm,
głębokość posadowienia 1,5 m. Studnia posadowiona na podłożu betonowym z
betonu B-15 o grubości 15,0 cm i wymiarach 1,5 * 1,5 m. Studnia rewizyjna z dnem i
kinietą, kąt rozwarcia pomiędzy kanałem dopływowym a kanałem odpływowym 45
stopni. Studnia zwieńczona płytą pokrywową żelbetową.Zasypanie powstałego
wykopu materiałem zasypowym wraz z zagęszczeniem. Materiał zasypowy
przywieziony ( całkowita wymiana gruntu ). Załadunek wraz z wywózką nadmiaru
urobku gruntu z wykopu do miejsca które Wykonawca sam sobie zapewni.

szt. 1,0

…………….. ………………….

6
D-02.00.01.

D-03.02.01a.
D-04.06.01.

Wykonanie wykopu i posadownienie studni rewizyjnej końcowej. Studnia rewizyjna z
prefabrykowanych elementów betonowych, średnica wewnętrzna studni 1200 mm,
głębokość posadowienia 1,5 m. Studnia posadowiona na podłożu betonowym z
betonu B-15 o grubości 15,0 cm i wymiarach 1,5 * 1,5 m. Studnia rewizyjna z dnem i
kinietą. Studnia zwieńczona płyta pokrywową żelbetową. Zasypanie powstałego
wykopu materiałem zasypowym wraz z zagęszczeniem. Materiał zasypowy
przywieziony ( całkowita wymiana gruntu ). Załadunek wraz z wywózką nadmiaru
urobku gruntu z wykopu do miejsca które Wykonawca sam sobie zapewni.

szt. 1,0

…………….. ………………….

7
D-02.00.01.
D-03.03.01.
D-04.06.01.

Wykonanie wykopu i ułożenie przyłącza od rowu do projektowanej studni rewizyjnej
przelotowej wraz z podłączeniem. Przeprowadzenie próby szczelności przyłącza.
Przyłącze z rury z PVC-U o średnicy 200 mm kielichowe łączone na wcisk na
uszczelkę gumową, przystosowane do układania pod ciągami komunikacji
samochodowej o nacisku 80 KN. Ułożenie rur na podsypce piaskowej na głębokości
1,0 m zgodnie ze spadkami wynikającymi z posadowienia dna studni rewizyjnych.
Podsypka piaskowa o grubości warstwy 10,0 cm. Zasypanie wykopu materiałem
zasypowym wraz z zagęszczeniem. Materiał zasypowy przywieziony ( całkowita
wymiana gruntu ). Załadunek wraz z wywiezieniem nadmiaru gruntu z wykopu do
miejsca które Wykonawca sam sobie zapewni.

m 12,0

…………….. ………………….

8
D-02.00.01.
D-03.03.01.
D-04.06.01.

Wykonanie drenu wgłębnego o szerokości dna 0,5 mm, szerokości góry 0,8 m i
głębokości 1,0 m. Wykonanie wykopu i ułożenie na dnie wykopu wraz z wywinięciem
na boki oraz zawinięciem od góry otuliny z geowłókniny filtracyjno - separacyjnej o
wodpoprzepuszczalności min. 90l/m2s i wytrzymałości na rozciaganie min.15 kN/m.
Wypełnienie wykopu żwirem frakcji 4 ÷ 8 mm. Załadunek wraz z wywiezieniem
nadmiaru gruntu z wykopu do miejsca które Wykonawca sam sobie zapewni.
Ułożenie warstwy humusu gr. 10,0 cm wraz z plantowaniem ( humus pochodzi z
wcześniejszej ścinki pobocza )

m 62,0

…………….. ………………….
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9

D-02.00.01.
D-04.02.01.
D-03.03.01.
D-03.03.01.

Ułożenie w gotowym wykopie rury drenarskiej karbowanej o średnicy 160 mm z PVC-
U z filtrem z włókna syntetycznego. Ułożenie rury drenarskiej na podsypce piaskowej
gr. 10,0 cm ( z materiału o współczynniku filtracji k > 8 m/dobę ) na głębokości 1,0 m
ze spadkami wynikającymi z posadowienia dna studni rewizyjnych. Podłączenie rury
drenarskiej do projektowanych studni rewizyjnych oraz przeprowadzenie próby
szczelności.

m 62,0

…………….. ………………….

10 D-03.02.01a.
Montaż na projektowanych studniach rewizyjnych wpustów ulicznych przejazdowych
z rusztem żeliwnym o wymiarach 450 * 650 mm. Wpusty uliczne o klasie D tj. dla
obciążenia 40 T. 

szt. 2,0
…………….. ………………….

11
D-04.01.01.
D-04.02.01.
D-04.06.01.

Korytowanie wraz z wykonaniem opasek wokół wpustów deszczowych z kostki

kamiennej nieregularnej 8/10 cm z wypełnieniem spoin piaskiem łamanym

kamiennym. Kostka kamienna na podbudowie z betonu B 15 ( C 12/15 ) o gr. 20,0

cm, na warstwie odsączajacej z materiału filtracyjnego o współczynniku k>= 8 m/dobę

o grubości po zagęszczeniu 15,0 cm. Załadunek wraz z wywiezieniem nadmiaru

gruntu z wykonania koryta do miejsca które Wykonawca sam sobie zapewni.

m2 9,0

…………….. ………………….

12

D-04.01.01.
D-04.04.04.
D-04.02.01.
D-05.03.07.

Odtworzenie konstrukcji jezdni po wykopach poprzecznych pod ułożenie przyłącza.
Warstwa odsączająca z materiału filtracyjnego o współczynniku k>= 8m/dobę o
grubości po zagęszczeniu 15,0 cm. Podbudowa z kruszywa łamanego ( mieszanka o
uziarnieniu ciągłym frakcji 0 - 31,5 mm ) stabilizowanego mechanicznie o grubości
warstwy po zagęszczeniu 20,0 cm. wraz z oczyszczeniem i skropieniem lepiszczem
asfaltowym oraz zaklinowaniem podbudowy mieszanką mineralno - asfaltową w ilości
50 kg/m2. Ułożenie warstwy wiążącej o grubości 6,0 cm z mas mineralno -
bitumicznych na gorąco.

m2 3,6

…………….. ………………….

13 D-07.05.01.

Odtworzenie rowu odwadniającego trapezowego wraz z profilowaniem skarp i dna
rowu. Dno rowu szerokości 0,5 m i głębokości 1,0 m ze skarpami o nachyleniu 1 : 1,5.
Załadunek wraz z wywiezieniem powstałego urobku do miejsca które Wykonawca
sam sobie zapewni.

m 30,0

…………….. ………………….

14 D-02.01.01a.

Ustawienie barier stalowych SP-06/2 w 5 równych odcinkach. Każdy z odcinków
składa się z 3 desek prostych oraz 2 skośnych zakończonych elementami skrajnymi
tzw. "fajkami". Odcinek prosty łączony z odcinkiem skośnym za pomocą łączników
skośnych. Elementy skrajne tzw. "fajki" winny być zakopane na 2/3 wysokości w
poboczu. Bariery winny być wyposażone w elementy odblaskowe po 1 elemencie na
deske. Bariery ustawione na istniejących przepustach.

m 60,0

…………….. ………………….

15 D-05.03.08.

Ścinka zawyżonego pobocza pasem o szerokości średnio 1,5 m z profilowaniem.
Pobocze zawyżone średnio o 15 cm ponad przyległą krawędź jezdni. Ścinka pobocza
z jednoczesnym profilowaniem, pochylenie pobocza jednostronne o wartości 6 - 8 %
ze spadkiem skierowanym od krawędzi jezdni. Załadunek wraz z wywiezieniem
powstałego urobku do miejsca które Wykonawca sam sobie zapewni. 

m2 300,0

…………….. ………………….
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16 D-05.03.08.
Oczyszczenie istniejacej nawierzchni jezdni z zalegających zanieczyszczeń. Jezdnia
o nawierzchni z mas mineralno - bitumicznych. Załadunek wraz z wywiezieniem
powstałych zanieczyszczeń do miejsca które Wykonawca sam sobie zapewni. 

m2 6000,0

…………….. ………………….

17 D-05.03.08. Wykonanie remontu czątkowego nawierzchni jezdni emulsją asfaltową i grysami ton 16,0

…………….. ………………….

18 D-05.03.08.
Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni jezdni emulsją asfaltową i grysem
kamiennym frakcji 5 ÷ 8 mm w ilości 8,0 dm3/m2 m2 6000,0

…………….. ………………….

19 D-05.03.08.
Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni jezdni emulsją asfaltową i grysem
kamiennym frakcji 8 ÷ 11 mm w ilości 10,0 dm3/m2 m2 6000,0

…………….. ………………….

Suma :

………………….

Wartość robót brutto : ………………….

Słownie wartość robót brutto : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………….. dnia ……………………………………………. …………………………………………………………..
/ podpis Wykonawcy /
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