KOSZTORYS OFERTOWY
NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 3903P w m. Krzycko Małe.
ADRES INWESTYCJI: obręb Krzycko Małe, gmina Święciechowa
BRANŻA: drogowa, sanitarna,

Lp

Nr SST

1

D-01.01.01

2

Opis

jm

Ilość

Odtworzenie trasy w terenie równinnym

km

0,45

D-01.02.04

Cięcie mechaniczne nawierzchni z mas mineralnoasfaltowych, na głębokości 5,0cm

m

835,00

3

D-01.02.04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralnobitumicznych o grubości 5,0cm z załadunkiem i wywóz
poza teren budowy na plac wskazany przez ZDP w
Lesznie.

m2

800,00

4

D-01.02.04

Mechaniczne rozebranie podbudowy z tłucznia o grubości
m2
20,0cm z załadunkiem i transportem poza teren budowy

670,00

5

D-01.02.04

Rozebranie nawierzchni chodników i zjazdów z kostki
betonowej/płyt betonowych na podsypce cem.-pias. (wraz z 2
m
obrzeżem i krawężnikiem) z załadunkiem i wywóz poza
teren budowy na plac wskazany przez ZDP w Lesznie

44,00

6

D-01.02.04

Mechaniczne rozebranie podbudowy gr. 15,0cm z betonu z 2
m
załadunkiem i wywóz poza teren budowy

44,00

7

D-01.02.04

Rozbiórka istniejącego kolektora deszczowego fi 400

m

480,00

8

D-01.02.04

Rozebranie istniejących przykanalików kanalizacji
deszczowej

m

94,00

9

D-01.02.04

Rozebranie studni betonowych fi 1000mm kanalizacji
deszczowej z zasypaniem i zagęszczeniem wykopu

szt

11,00

10

D-01.02.04

Rozebranie studni ściekowych betonowych fi 500mm z
zasypaniem i zagęszczeniem wykopu

szt

20,00

920,00

Roboty rozbiórkowe

Roboty ziemne

11

D-02.01.01.

Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem
urobku samochodami samowyładowczymi z załadunkiem i 3
m
wywuz gruntu na odkład poza teren budowy - grunt kat. IIIIV

12

D-02.01.01.

Wykopy z załadunkiem ręcznym z transportem urobku
samochodami samowyładowczymi i wywuz na odkład poza m3
teren budowy - grunt kat. III-IV

400,00

13

D-02.01.01.

Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych w gruncie
kat. I-IV, za pomocą dwustronnej obudowy metalowej
m2
skrzyniowej (np.. Boks) - wykopy o gł. do 3,0m

2400,00

14

D-02.01.01.

Wykonanie podsypki, w warstwach o gr. do 10,0cm - gr.
podłoża 15cm (piasek wykonawcy)

m3

70,00

D-02.01.01.

Obsypka - zasypanie wykopów o szer. 08-2,5m o ścianach
pionowych, przy gł. Wykopu do 4,0m warstwami gr. 20,0cm 3
m
z zagęszczeniem ręcznym w gruncie kat. I-III - obsypka
piaskiem

460,00

D-02.01.01.

Zasypanie wykopów podłużnych, punktowych, rowów,
wykopów obiektowych w gruncie kat. I-II z zageszczeniem
m3
mechanicznym - grub. zagęszczenia warstwami do 30,0cm
- zasypka piaskiem

660,00

15

16

Odwodnienie
17

D-03.02.01

Wykonanie kolektora z rur PVC łączonych na wcisk o śr.
zewn. 315mm

m

480,00

18

D-03.02.01

Wykonanie przykanalików z rur PVC fi 200 (SN>8kN/m2)
łączonych na wcisk o śr. zewn. 200mm

m

94,00

Cena jedn.
Netto

Wartość netto

19

D-03.02.01

Wykonanie kompletnej studni betonowej Dn 1000mm z
kręgów (beton min C40/50) łączonych na uszczelkę
gumową z prefabrykowaną kinetą stanowiącą monolityczną kpl
konstrukcję z dennicą z osadzonymi przejściami
szczelnymi do rur PCW Dn 200, wysokość studni 3,0m z p

20

D-03.02.01

Wykonanie kompletnej studzienki ściekowej betonowej Dn
500 z osadzonymi przejściami szczelnymi do rur PCW Dn kpl
200 z osadnikiem bez syfonu

16,00

25,00

Nawierzchnie
21

D-04.01.01

Mechaniczne profilowanie i zageszczanie podłoża pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kat. gruntu I-IV

m2

670,00

22

D-04.05.01

Warstwa wzmacniająca podłoże z kruszywa z dowozu
stabilizowana cementem o Rm=5MPa - grubość 10,0cm.

m2

670,00

23

D-04.04.02

m2

670,00

24

D-04.03.01

m2

670,00

25

D-05.03.05a

m2

670,00

Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego
mechanicznie, warstwa górna, grubość warstwy po
zagęszczeniu 20,0 cm.
Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
bitumicznych.
Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC11S 50/70 warstwa ścieralna gr. 5,0cm

Odbudowa chodników i zjazdów
26

D-04.01.01

Ręczne profilowanie i zageszczanie podłoża pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni (chodniki, zjazdy) - kat. gruntu I- m2
IV

44,00

27

D-04.05.01

Warstwa wzmacniająca podłoże z kruszywa naturalnego z
m2
dowozu stab. cementem o Rm=5,0MPa min. grub. 10cm

44,00

D-08.02.02

Wykonanie chodnika/zjazdu z betonowej kostki brukowej,
bezfazowej, szarej o grub. 8,0 cm na podsypce cem.-pias.
m2
min. grub. 5 cm - materiał z rozbiórki 50% (z krawężnikami
, obrzeżami)

44,00

28

Razem netto
Podatek VAT(23%)
Razem brutto

słownie zł brutto:

Data:

sporządził:

