KOSZTORYS PRZETARGOWY
Przebudowa dróg gminnych w Krobowie
ROBOTY DROGOWE, STAŁA ORGANIZACJA RUCHU I ODWODNIENIE.
Lp.

Nr S.S.T.

1 D-00.00.00
2 D-01.02.04
3 D-01.02.04
4 D-01.02.04

Opis
Usunięcie drzew wraz z karpinami i wywozem materiału.
Średnica pnia do 0,6 m.
Rozebranie nawierzchni z brukowca
Rozebranie nawierzchni z tłucznia/ żwiru gr. śr. 10 cm
Rozbiórka podbudowy/nawierzchni z betonu cementowego lub
asfaltowego o gr. śr. 10 cm z wywozem rumoszu na odl. do 1
km

jedn.
obm.
szt.

Obmiar
6

m2
m2
m2

169
71
1921

m

802

m

52

m3
m3
m3

43
43
441

km

0,44

m2

21,1

m2

379,9

m3

514,49

m3

57,17

m3

40,1

16 D-01.02.02; Dopłata za każdy rozpoczęty 1 km odległości transportu gruntu
D-02.01.01 kat. I-IV ponad 1 km, przy przewozie po drogach o nawierzchni
utwardzonej - za nast. ..... km (odległość wywozu określa
Wykonawca na własną odpowiedzialność)

m3

611,76

Ręczne formowanie nasypów z ziemi dostarczonej pojazdami,
grunt kat. I-II
Zagęszczanie nasypów zagęszczarkami, grunt kat. I-II
Formowanie i zagęszczanie nasypów o wysokości do 3,0 m
mechanicznie, grunt kat. I-II
Materiał (grunt piaszczysty) do nasypów
Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III
bez nawożenia
Regulacja wysokościowa terenów zielonych (nadanie spadku
na teren zielony) wraz z obsianiem trawą- obszar na szerokości
1 m od nowo ustawionego krawężnika

m3

4,9

m3
m3

4,9
44,1

m3
m2

49
283

m2

265

23 D-04.01.01

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy
użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego w grunach
kat. II-IV

m2

2071

24 D-04.01.01

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, w gruntach
kategorii II-IV

m2

31

25 D-04.05.01

Podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego
cementem Rm=2.5-5,0 MPa, warstwa gr. 10 cm

m2

2071

5 D-01.02.04
6 D-01.02.04
7 D-01.02.04
8 D-01.02.04
9 D-01.02.04

10 D-01.01.01
11 D-01.02.02
12 D-01.02.02
13 D-02.01.01

14 D-02.01.01
15 D-01.02.02

17 D-02.03.01
18 D-02.03.01
19 D-02.03.01
20 D-02.03.01
21 D-09.01.01
22 D-09.01.01

Rozbiórka krawężników betonowych 15x30 cm wraz z ławą z
wywozem na odl. do 1 km
Rozbiórka obrzeży betonowych 8x30 cm z wywozem na odl. do
1 km
Załadowanie gruzu z rozbiórki
Transport gruzu z terenu rozbiórki
Transport gruzu z terenu rozbiórki na odległość 1 km - dopłata
za każdy dalszy rozpoczęty 1 km transportu gruzu - za
nast. ..... km (odległość wywozu określa Wykonawca na
własną odpowiedzialność)
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa
dróg w terenie równinnym.
Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o
grubości do 15 cm z darnią z przerzutem
Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15
cm za pomocą spycharek
Roboty ziemne wykonywane mechanicznie z transportem
urobku na odległość do 1 km, grunt o normalnej wilgotności
kat. III-IV
Wykopy wykonane ręcznie w gruncie o normalnej wilgotności
kat. III, z transportem na odległość 1 km
Roboty ziemne wykonywane mechanicznie w ziemi
zmagazynowanej w hałdach z transportem na odległość do 1
km, grunt kat. I-III

Cena
jedn.

Wartość

26 D-04.04.02

Wykonanie powiązania wysokościowego z tłucznia lub
destruktu istniejących nawierzchni z nowo budowaną
nawierzchnią drogową- przyjąć odcinek długości min 2 m na
powiązaniach z dojazdami do garaży i szerokość 3 m przed
blokiem Krobów 1F

m2

170

27 D-04.04.02

Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego
kwarcytowego lub dolomitowego, grubość warstwy po
zagęszczeniu 20 cm

m2

2071

28 D-08.01.01

Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem
ław betonowych (beton C12/15; F=0,0825 m2) na podsypce
cementowo-piaskowej

m

911

29 D-08.03.01

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej, spoiny wypełniane zaprawą cementową

m

31

30 D-05.03.23

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm
kolorowej, układane na podsypce piaskowej
Regulacja wysokościowa istniejących zjazdów i chodników na
szerokości 1 m od nowo wybudowanego krawężnika
Podłoża pod kanały i obiekty z kruszywa łamanego
Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich (żwir)
Otulina z geowłókniny
Wykonanie podłoży betonowych (beton C12/15) grub. 15 cm
Rura odpowietrzająca zestawu rozsączającego
Montaż studzienek ściekowych ulicznych żelbetowych o
średnicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu
Montaż kanałów z rur typu PVC łączonych na wcisk, o średnicy
160 mm
Montaż skrzynek rozsączających 1.0x0.5x0.4 m- skrzynki
dostosowane do przenoszenia ruchu pojazdów
Demontaż kominów włazowych - pokrywy nadstudzienne
żelbetowe z włazem o śr. 120 cm
Demontaż kominów włazowych - kręgi betonowe o śr. 120 cm

m2

2071

m2

150

m3
m3
m2
m3
m
szt.

0,11
20,74
102
0,17
5,4
2

m

8

szt.

24

kpl.

5

m

2,5

0.5 m

2,5

31 D-05.03.23
32
33
34
35
36
37

D-03.02.01
D-03.02.01
D-03.02.01
D-03.02.01
D-03.02.01
D-03.02.01

38 D-03.02.01
39 D-03.02.01
40 D-03.02.01
41 D-03.02.01
42 D-03.02.01

Dodatek za każde 0,5 m różnicy gł. studni rewizyjnych z
kręgów betonowych średnicy 1200 mm i gł. ponad 3 m,w
gotowym wykopie

43 D-03.02.01

kpl.

5

44 D-03.02.01

Montaż płyt żelbetowych przejściowych i pierścieni
odciążających o średnicy 1200/600 mm na studniach
Osadzenie włazów żeliwnych o ciężarze do 60 kg kl. B (12,5 t)

szt.

5

45 D-07.02.01

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50 mm

szt.

4

46 D-07.02.01

Pionowe znaki drogowe - znaki informacyjne, uzupełniające i
dodatkowe typu II o pow. ponad 0.3 m2

szt.

8
RAZEM:

