
KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Opis Ilość Cena jedn. Wartość
1 MODRZEWSKIEGO - KLONOWA _ ZACHÓD

1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE   CPV45100000-8

1 d.1.1 m2 317,130

2 d.1.1 m 806,900

3 d.1.1 m 36,000

4 d.1.1 m2 150,000

5 d.1.1 m3 142,708

6 d.1.1 m3 26,986

7 d.1.1 m3 16,569

1.2 OBRZEŻA I KRAWĘŻNIKI    CPV 45233222-1  

8 d.1.2 m 853,000

9 d.1.2 m 34,000

1.3 PODBUDOWA     CPV  45233340-4

10 d.1.3 m2 317,130

11 d.1.3 m2 317,130
Razem dział PODBUDOWA     CPV  45233340-4

1.4 NAWIERZCHNIA   CPV 45233160-8

12 d.1.4 m2 767,750

13 d.1.4 m2 801,460
Razem dział NAWIERZCHNIA   CPV 45233160-8

Razem dział MODRZEWSKIEGO - KLONOWA _ ZACHÓD
2 KLONOWA - WOJSKA POLSKIEGO  _ WSCHÓD

2.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE   CPV45100000-8

14 d.2.1 m2 170,150

15 d.2.1 m 107,600

16 d.2.1 m 27,000

17 d.2.1 m2 150,000

18 d.2.1 m3 170,150

Jedn.
obm.

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o 
grubości do 15 cm za pomocą spycharek
Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 
8x30 cm na podsypce piaskowej
Rozebranie krawężników betonowych na podsypce 
cementowo-piaskowej
Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-
bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie
Roboty ziemne wykonywane koparkami 
podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-II z 
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy 
mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu 
samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy 
mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu 
samoch.samowył.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km 
Krotność = 10
Razem dział ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE   
CPV45100000-8

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na 
podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem
Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 
15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na 
podsypce cementowo-piaskowej
Razem dział OBRZEŻA I KRAWĘŻNIKI    CPV 
45233222-1  

Warstwy odcinające zagęszczane ręcznie o 
grubości 10 cm
Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych 
gr. 10 cm

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 
cm na podsypce cementowo-piaskowej z 
wypełnieniem spoin piaskiem  (Scieżka )
Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 
cm na podsypce cementowo-piaskowej z 
wypełnieniem spoin piaskiem

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o 
grubości do 15 cm za pomocą spycharek
Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 
8x30 cm na podsypce piaskowej
Rozebranie krawężników betonowych na podsypce 
cementowo-piaskowej
Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-
bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie
Roboty ziemne wykonywane koparkami 
podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-II z 
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.



19 d.2.1 m3 7,125

20 d.2.1 m3 7,125

2.2 OBRZEŻA I KRAWĘŻNIKI    CPV 45233222-1  

21 d.2.2 m 214,350

22 d.2.2 m 27,000

2.3 PODBUDOWA     CPV  45233340-4

23 d.2.3 m2 170,150

24 d.2.3 m2 170,150
Razem dział PODBUDOWA     CPV  45233340-4

2.4 NAWIERZCHNIA   CPV 45233160-8

25 d.2.4 m2 272,740

26 d.2.4 m2 367,650
Razem dział NAWIERZCHNIA   CPV 45233160-8

Razem dział KLONOWA - WOJSKA POLSKIEGO  _ WSCHÓD
3 BELZACKA - SŁOWACKIEGO _ ZACHÓD

3.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE   CPV45100000-8

27 d.3.1 m2 357,570

28 d.3.1 szt. 6,000

29 d.3.1 szt. 1,000
30 d.3.1 Wywożenie dłużyc na odległość do 2km. mp 13,150
31 d.3.1 Wywożenie karpiny na odległość do 2km. mp 10,500
32 d.3.1 Wywożenie gałęzi na odległość do 2km. mp 17,500

33 d.3.1 m 294,030

34 d.3.1 m 80,000

35 d.3.1 m2 74,000

36 d.3.1 m2 85,300

37 d.3.1 m2 121,900

38 d.3.1 m3 160,898

39 d.3.1 m3 26,901

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy 
mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu 
samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy 
mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu 
samoch.samowył.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km 
Krotność = 10
Razem dział ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE   
CPV45100000-8

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na 
podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem
Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 
15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na 
podsypce cementowo-piaskowej
Razem dział OBRZEŻA I KRAWĘŻNIKI    CPV 
45233222-1  

Warstwy odcinające zagęszczane ręcznie o 
grubości 10 cm
Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych 
gr. 10 cm

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 
cm na podsypce cementowo-piaskowej z 
wypełnieniem spoin piaskiem  (Scieżka )
Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 
cm na podsypce cementowo-piaskowej z 
wypełnieniem spoin piaskiem

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o 
grubości do 15 cm za pomocą spycharek
Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o 
średnicy 46-55 cm
Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o 
średnicy 66-75 cm

Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 
8x30 cm na podsypce piaskowej
Rozebranie krawężników betonowych na podsypce 
cementowo-piaskowej
Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-
bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie
Rozebranie chodników z płyt betonowych o 
wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
Ręczne rozebranie nawierzchni z klinkieru na 
podsypce piaskowej
Roboty ziemne wykonywane koparkami 
podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-II z 
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy 
mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu 
samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km



40 d.3.1 m3 26,901

3.2 OBRZEŻA I KRAWĘŻNIKI    CPV 45233222-1  

41 d.3.2 m 668,440

42 d.3.2 m 121,100

3.3 PODBUDOWA     CPV  45233340-4

43 d.3.3 m2 357,570

44 d.3.3 m2 357,570
Razem dział PODBUDOWA     CPV  45233340-4

3.4 NAWIERZCHNIA   CPV 45233160-8

45 d.3.4 m2 392,400

46 d.3.4 m2 526,600
Razem dział NAWIERZCHNIA   CPV 45233160-8

3.5 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE    CPV  45112710-5

47 d.3.5 m2 93,200

3.6 OZNAKOWANIE PIONOWE   CPV  45233290-8
48 d.3.6 Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych szt. 34,000

49 d.3.6 szt. 86,000

3.7 OZNAKOWANIE POZIOME   CPV  45233221-4

50 d.3.7 m2 2,220

51 d.3.7 m2 30,452

52 d.3.7 m2 233,500

Razem dział BELZACKA - SŁOWACKIEGO _ ZACHÓD

RAZEM CAŁOŚĆ OFERTY:

PODATEK VAT:

RAZEM CAŁOŚĆ OFERTY Z PODATKIEM VAT:

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy 
mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu 
samoch.samowył.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km 
Krotność = 10
Razem dział ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE   
CPV45100000-8

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na 
podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem
Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 
15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na 
podsypce cementowo-piaskowej
Razem dział OBRZEŻA I KRAWĘŻNIKI    CPV 
45233222-1  

Warstwy odcinające zagęszczane ręcznie o 
grubości 10 cm
Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych 
gr. 10 cm

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 
cm na podsypce cementowo-piaskowej z 
wypełnieniem spoin piaskiem  (Scieżka + 
przystanek)
Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 
cm na podsypce cementowo-piaskowej z 
wypełnieniem spoin piaskiem

Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości 
warstwy humusu 5 cm.
Razem dział ROBOTY WYKOŃCZENIOWE    CPV 
 45112710-5

Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, 
ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2
Razem dział OZNAKOWANIE PIONOWE   CPV  
45233290-8

Oznakowanie poziome jezdni farbą 
chlorokauczukową - linie segregacyjne i 
krawędziowe przerywane malowane mechanicznie
Oznakowanie poziome jezdni farbą 
chlorokauczukową - strzałki i inne symbole 
malowane ręcznie
Oznakowanie poziome jezdni farbą 
chlorokauczukową - linie na skrzyżowaniach i 
przejściach dla pieszych malowane mechanicznie
Razem dział OZNAKOWANIE POZIOME   CPV  
45233221-4
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