
Załącznik nr 1

Budowa :

Adres:

Inwestor :  Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie  ul. Bydgoska 13/15, 73-110 Stargard

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 2 3 4 5 6 7

1 D.01.01.01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w

terenie równinnym wraz z wykonaniem dokumentacji geodezyjnej

powykonawczej. 

km 0,15

……………… …………………..

2 D.01.02.02

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości warstwy

15cm wraz z załadunkiem, rozładunkiem i transportem urobku do

miejsc wybranych przez Wykonawcę
m

2 101,00

……………… …………………..

3 D.06.03.01

Rozebranie istniejących nawierzchni z płytek betonowych 33x33cm i

płytektypu yomb (na zjeździe) wraz z podsypką. Przy wykonywaniu

rozbiórki ująć załadunek, rozładunek i transport gruzu oraz

powstałych odpadów do miejsca które Wykonawca sam sobie

zapewni.  

m
2 118,00

……………… …………………..

4 D.01.02.04

Rozebranie istniejących nawierzchni bitumicznych. Przy

wykonywaniu rozbiórki ująć załadunek, rozładunek i transport gruzu

oraz powstałych odpadów do miejsca które Wykonawca sam sobie

zapewni. 

szt. 148,00

……………… …………………..

Kosztorys ofertowy

Budowa chodnika w miejscowości Kozy.

działki numer 122/1, 500, 37 obręb Kozy gmina Dobrzany

Wykonawca :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………



5 D.01.02.04

Rozebranie obrzeży betonowych 6x20cm. Przy wykonywaniu

rozbiórki ująć załadunek, rozładunek i transport gruzu oraz

powstałych odpadów do miejsca które Wykonawca sam sobie

zapewni. 

szt. 67,00

……………… …………………..

6 D.01.02.04

Rozebranie krawężników betonowychna ławie betonowej .Przy

wykonywaniu rozbiórki ująć załadunek, rozładunek i transport gruzu

oraz powstałych odpadów do miejsca które Wykonawca sam sobie

zapewni. 

m 98,00

……………… …………………..

7 D.01.02.04

Rozebranie istniejącej podbudow z kruszywa gr. 15cm. Przy

wykonywaniu rozbiórki ująć załadunek, rozładunek i transport gruzu

oraz powstałych odpadów do miejsca które Wykonawca sam sobie

zapewni. 

m
2 25,00

……………… …………………..

8 D.01.02.04

Rozebranie istniejącej bariery energochłonnej. Przy wykonywaniu

rozbiórki ująć załadunek, rozładunek i transport bariery do miejsca

wskazanego przez Zamawiającego - materiał Zamawiającego.
m

2 25,00

……………… …………………..

9

D.02.00.01                            

D.04.01.01                                

D.04.02.01                                

D.06.02.01

Wykonanie przedłużenia przepustu rurowego pod chodnikiem.

Zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac, wykonanie koryta na

odpowiednich rzędnych nawiązujących do istniejącego przepustu,

ułożenie geowłókniny separacyjno-filtracyjnej (6,4m2), wykonanie

ławy z kruszywa gr. 20cm, ułożenie rury (materiał postronie

Zamawiającego), połączenie szczelne ze starym przepustem,

zasypanie i zagęszczenie nasypu nad nowym przepustem,

wykonanie nasypu pod chodnik wraz z zagęszczeniem.

m 3,00

……………… …………………..

10
D.04.01.01                            

D.08.01.01

Wyprofilowanie podłoża i ustawienie krawężników betonowych

wjazdowych o wym. 15*22*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 28,00

……………… …………………..

11
D.04.01.01                            

D.08.01.01

Wyprofilowanie podłoża i ustawienie krawężników betonowych 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 132,00

……………… …………………..

12
D.04.01.01                     

D.08.03.01

Wyprofilowanie podłoża i ustawienie obrzeży betonowych 6*20 cm na

ławie z podsypki cementowo - piaskowej 1 : 4 gr. 
m 142,00

……………… …………………..



13

D.04.01.01                            

D.04.02.01                    

D.08.02.02

Wykonanie korytowa i jego profilowanie wraz z wykonaniem

nawierzchni chodnika z brukowej kostki betonowej grub. 6,0 cm

koloru szarego na podsypce cementowo-piaskowej 1 : 4, grubość

warstwy po zagęszczeniu 5,0 cm. na warstwie odsączajacej z

materiału filtracyjnego wg wymagań SST o grubości po zagęszczeniu

10,0 cm. Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej koloru szarego.

Przy wykonaniu koryta ująć załadunek, rozładunek i transport urobku

do miejsca które Wykonawca sam sobie zapewni. Wykonanie

chodnika z nowej kostki. 

m 268,00

……………… …………………..

14

D02.00.01                                           

D.04.01.01                            

D.04.02.01                   

D.04.06.01                

D.08.02.02

Wykonanie koryta i jego wyprofilowanie wraz z wykonaniem

nawierzchni z brukowej kostki betonowej grub. 8,0 cm koloru

czerwonego na podsypce cementowo-piaskowej 1 : 4 , grubość

warstwy po zagęszczeniu 5,0 cm na podbudowie z chudego betonu

cementowego B - 10 ( C 8/10 ) o grubości po zagęszczeniu 20,0 cm

na warstwie odsączajacej z materiału filracyjnego wg wymagań SST

o grubości po zagęszczeniu 10,0 cm. Nawierzchnia z brukowej kostki

betonowej koloru czerwonego. Przy wykonywaniu koryta oraz

profilowaniu ująć załadunek, rozładunek i transport urobku do

miejsca które Wykonawca sam sobie zapewni. Przy wykonywaniu

podbudowy ująć pielęgnację podbudowy piaskiem z polewaniem

wodą. Wykonanie zjazdów do posesji z nowej kostki.

m
2 25,00

……………… …………………..

15

D02.00.01                                          

D.04.01.01                            

D.04.02.01                   

D.04.06.01                

D.08.02.02

Wykonanie koryta i jego wyprofilowanie wraz z wykonaniem

nawierzchni z brukowej kostki betonowej grub. 8,0 cm koloru

szarego na podsypce cementowo-piaskowej 1 : 4 , grubość warstwy

po zagęszczeniu 5,0 cm na podbudowie z chudego betonu

cementowego B - 10 ( C 8/10 ) o grubości po zagęszczeniu 20,0 cm

na warstwie odsączajacej z materiału filracyjnego wg wymagań SST

o grubości po zagęszczeniu 10,0 cm. Nawierzchnia z brukowej kostki

betonowej koloru szarego. Przy wykonywaniu koryta oraz

profilowaniu ująć załadunek, rozładunek i transport urobku do

miejsca które Wykonawca sam sobie zapewni. Przy wykonywaniu

podbudowy ująć pielęgnację podbudowy piaskiem z polewaniem

wodą. Wykonanie zjazdów do posesji z nowej kostki na przecięciu z

chodnikiem.

m
2 28,00

……………… …………………..



16 D.05.03.04a
Wypełnienie masą zalewową na gorąco szczelin między

nawierzchnią jezdni i krawężnikiem wg SST.
m 160,00

……………… …………………..

17 D.06.01.01
Humusowanie skarp (poboczy) o szerokości 50cm (teren przyległy

do chodnika) z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5cm
m

2 50,50

……………… …………………..

18
D.01.02.04                       

D.02.00.01

Rozbiórka istniejącego wpustu drogowego wraz ze studzienką oraz

wykonine nowej studzienki wraz z przyłączem do istniejącej sieci oraz 

wpustem żeliwnym ulicznym. Wykonanie rozbiórki wykopu, zasypki i

zagęszczenia. Przy wykonywaniu rozbiórki ująć załadunek,

rozładunek i transport gruzu oraz powstałych odpadów do miejsca

które Wykonawca sam sobie zapewni.  

kpl. 1,00

……………… …………………..

19 D.07.06.02 Wykonanie odcinka nowej bariery drogowej typu U-12A. m 12,00 ……………… …………………..

Razem : …………………..

……………………………………….. zł.

………………………………………………………………………………………………………………………………..  zł.słownie razem brutto :

…………………………………………..

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

Razem brutto :


