
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

Budowa :

Adres:

Wykonawca :

Lp.

Specyfikacja 
techniczna 

wykonania i odioru 
robóty

Nazwa
Jednostka 

miary
Obmiar

Cena jednostkowa 
brutto

z dokł. do 0,01 zł.

Wartość brutto
z dokł. do 0,01 zł.

1 D-01.01.01.
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
równinnym. Wyznaczenie trasy oraz punktów wysokościowych wraz ze
sporządzeniem dokumentacji geodezyjnej powykonawczej.

km 0,14
…………………… ……………………

Razem brutto :
A ……………………

2 D-05.03.11.

Frezowanie istniejącej nawierzchni jezdni bitumicznej warstwą o grubości do
5,0 cm. Frezowanie profilujące nacałej powierzchni jezdni. Destrukt
pochodzący z frezowania należy do Zamawiającego i należy spryzmować w
miejscu budowy.

m2 127

…………………… ……………………

3 D-01.02.04.

Rozebranie krawężników betonowych ściętych 15 * 30 * 100 cm wraz z
podsypką cementowo - piaskową o gr. 5,0 cm oraz ławami betonowymi z
oporem o wymiarach 25 * 35 cm na których posadowiono krawężniki wraz z
załadunkiem i wywózką odpadów i gruzu do miejsca które Wykonawca sam
sobie zapewni. Uprzątnięcie terenu robót.

m 93

…………………… ……………………

4 D-01.02.04.

Rozebranie oporników kamiennych 20 * 25 * 100 cm wraz z podsypką
cementowo - piaskową o gr. 5,0 cm oraz ławami betonowymi z oporem o
wymiarach 25 * 35 cm na których posadowiono oporniki wraz z załadunkiem
i wywózką odpadów i gruzu do miejsca które Wykonawca sam sobie
zapewni. Uprzątnięcie terenu robót. Oporniki kamienne przeznaczone do
ponownego wbudowania w miejscu budowy

m 145

…………………… ……………………

5 D-01.02.04.

Rozebranie istniejącej nawierzchni chodników i dojść wraz z podsypką.
Nawierzchnia z płyt betonowych 35 * 35 * 5 cm na podsypce cementowo -
piaskowej gr. 5,0 cm. Przy wykonywaniu rozbiórki ująć załadunek,
rozładunek i transport gruzu oraz powstałych odpadów do miejsca które
Wykonawca sam sobie zapewni. Uprzątnięcie terenu robót. 

m2 1

…………………… ……………………

Razem brutto :
B ……………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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A. Roboty pomiarowe i przygotowawcze

B. Roboty rozbiórkowe
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6
D-02.00.01.
D-04.01.01.

Wykonanie koryta, wyprofilowanie i zagęszczenie, zdjęcie warstwy humusu.
Koryto o głębokości średnio 40 cm pod konstrukcję poszerzenia jezdni. Przy
wykonywaniu koryta oraz profilowaniu ująć załadunek, rozładunek i transport
urobku do miejsca które Wykonawca sam sobie zapewni.

m2 112

…………………… ……………………

7 D-04.02.01.
Wykonanie w korycie warstwy odsączajacej z materiału filtracyjnego o
współczynniku k>= 8 m/dobę o grubości po zagęszczeniu 20,0 cm. Warstwa
odsączajaca pod konstrukcję jezdni na poszerzeniu.

m2 112
…………………… ……………………

8
D-04.04.00.
D-04.04.02.

Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego
mechanicznie. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego
mechanicznie frakcji 0 ÷ 31,5 mm o grubości warstwy 25,0 cm po
zagęszczeniu. Podbudowa  pod poszerzenie jezdni.

m2 112

…………………… ……………………

9 D-05.03.05b.
Wykonanie wyrównania z betonu asfaltowego AC16W 50/70 dla KR2.
Wyrównanie na istniejącej konstrukcji jezdni. 

tony 104,0
…………………… ……………………

10 D-05.03.05ba.
Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W 50/70 dla KR2 o
grubości warstwy 7,0 cm. Warstwa wiążąca na poszerzeniu jezdni. m2 112

…………………… ……………………

11 D-05.03.05a.
Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11 50/70 dla KR2 o
grubości warstwy 4,0 cm. Warstwa ścieralna na całej powierzchni jezdni. m2 864

…………………… ……………………

12 D-04.03.01.

Oczyszczenie podłoża wraz ze skropieniem lepiszczem asfaltowym.
Wykonanie związania międzywarstwowego warstwy ścieralnej z warstwą
wiążącą, warstwy wiążącej z podbudową, warstwy wyrównania z istniejąca
nawierzchnią.

m2 1840

…………………… ……………………

13 D-08.01.01.
Ustawienie krawężników betonowych ściętych o wym. 15 * 30 * 100 cm na
podsypce cementowo - piaskowej 1 : 4 gr. po zagęszczeniu 5,0 cm na ławie
betonowej z oporem 25 * 35 cm z betonu B - 15 ( C 12/15 ).

m 142

…………………… ……………………

14 D-08.01.02.

Ustawienie oporników kamiennych wystających i wtopionych o wym. 20 * 25
cm na podsypce cementowo - piaskowej 1 : 4 gr. po zagęszczeniu 5,0 cm na
ławie betonowej prostej 20 * 15 cm z betonu B - 15 ( C 12/15 ). Opornik
kamienny istniejący pochodzący z wcześniejszej rozbiórki ujętej w poz. nr 4.

m 132

…………………… ……………………

15
D-01.02.04.
D-02.00.01.
D-02.03.01.

Wykonanie wykopu i odkrycie istniejącej studni rewizyjnej kanalizacji
sanitarnej. Studnia kanalizacyjna z prefabrykowanych kręgów betonowych o
średnicy 1200 mm. Demontaż i ponowny montaż istniejących kominów
włazowych, pokryw nastudziennych z regulacją pokryw do projektowanej
nawierzchni utwardzonej. Zasypanie powstałego wykopu materiałem
zasypowym wraz z zagęszczeniem. Materiał zasypowy przywieziony (
całkowita wymiana gruntu ). Załadunek wraz z wywózką nadmiaru urobku z
wykopu oraz gruzu do miejsca które Wykonawca sam sobie zapewni.

szt. 7

…………………… ……………………

C. Jezdnia i poszerzenie
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Razem brutto :
C ……………………

Razem brutto :
A-C

……………………

Wartość robót brutto  : …………………………………………………………..    zł.

………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………….  dnia …………………………………. 2016 r.

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

Słownie wartość robót brutto :
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