
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-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

…………….. ………………….

4 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

…………….. ………………….

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

…………….. ………………….

6 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

…………….. ………………….

7 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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