
 

Załącznik Nr 2 
 

    / nazwa i adres Wykonawcy / 
 
 

KOSZTORYS OFERTOWY  
 
 

„Remont drogi powiatowej Nr 1736 L – ul. Chełmska w m. Włodawa” 
                                                                                                                             

L.p. Opis robót Jedn. 
miary Ilość 

Cena 
jednostkowa 

[zł] 

Wartość 
[zł] 

1 2 3 4 5 6 
Roboty pomiarowe 

1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach 
ziemnych – trasa w terenie równinnym  km 0,15   

Razem roboty pomiarowe  
Roboty rozbiórkowe 

2 Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na 
podsypce cem-piask. m 19,5   

3 Rozebranie krawężników betonowych 20x30 cm na 
podsypce cem-piask. m 54,0   

4 Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce cem-piask. m 40,0   

5 Rozebranie chodnika z płyt betonowych 35x35x5 cm 
na podsypce cem-piask. m2 146,0   

6 
Rozebranie nawierzchni zjazdów z elementów 
betonowych o grubości 15 cm z wypełnieniem spoin 
piaskiem 

m2 39,00   

7 Roboty remontowe – cięcie piłą nawierzchni 
bitumicznych na gł. do 5 cm. m 90,00   

8 Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek 
mineralno – bitumicznych o grub. 4 cm. m2 86,00   

9 Ręczne rozebranie podbudowy z gruntu 
stabilizowanego cementem gr. 15 cm   m2 86,00   

10 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy 
mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu 
samochodem samowyładowczym na odległość 3 km 
(Baza obwodów drogowych ZDP) 

m3 33,5   

11 

Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr do 4 cm i 
szerokości 2 m w miejscach dowiązania do istniejącej 
nawierzchni z wywiezieniem materiału z rozbiórki na 
odl. do 5 km 

m2 118,0   

Razem roboty rozbiórkowe  
Roboty ziemne 

12 Rowki pod krawężniki 15x30 i ławy krawężnikowe o 
wymiarach 35x30 w gruncie kat I-II m 50,0   

13 Wykonanie koryta na wzmocnieniach jezdni na gł. 10 
cm. w gruncie kat. II-IV  m2 86,0   

14 

Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi 
o poj. łyżki 1,25 m3 z transportem urobku 
samochodami samowył.  na odkład  na odl.  1 km; 
grunt kat.  I-II 

m3 20,0   

15 
Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych kat I-III 
uprzednio odspojonych na odl. do 10 – wykonanie 
nasypów pod konstrukcję poboczy 

m3 87,0   



 

Razem roboty ziemne  
Krawężniki i obrzeża 

16 Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3 6,24   

17 Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 
bez ław na podsypce cementowo - piaskowej m 17,0   

18 Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 
bez ław na podsypce cementowo - piaskowej m 5,0   

19 Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 
bez ław na podsypce cementowo - piaskowej m 30,0   

20 Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x22 
bez ław na podsypce cementowo - piaskowej m 24,0   

21 Ława pod obrzeża betonowa z oporem m3 2,3   

22 Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 na podsypce 
piaskowej spoiny wypełnione piaskiem m 51,0   

Razem krawężniki i obrzeża  
Chodniki 

23 Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o 
gr. 10 cm. m2 140,5   

24 
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o 
Rm=2,5 Mpa, warstwa o grubości 12 po 
zagęszczeniu  

m2 140,5   

25 
Chodnik z kostki betonowej brukowej o grubości 6 
cm. na podsypce cement-piaskowej z wypełnieniem 
spoin piaskiem 

m2 140,5   

26 
Remont cząstkowy obramowania jezdni i chodników 
z kostki betonowej brukowej o grubości 6 cm. na 
podsypce cement-piaskowej 

m2 1,5   

Razem chodniki  
Zjazdy z kostki betonowej 

27 Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o 
gr. 15 cm. m2 38,5   

28 
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o 
Rm=5,0 Mpa, warstwa o grubości 16 po 
zagęszczeniu 

m2 38,5   

29 
Zjazd z kostki brukowej grubości 8 cm na podsypce 
cementowo – piaskowej z wypełnieniem spoin 
piaskiem 

m2 38,5   

Razem zjazdy z kostki betonowej   
Nawierzchnia drogi powiatowej 

30 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 
25 cm – na wzmocnieniach podbudowy m2 86,0   

31 
Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych 
asfaltowych gr. 4 cm – na wzmocnieniach 
podbudowy 

m2 86,0   

32 
Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej 
mieszanką mineralno – asfaltową (uzupełnienie 
ubytków przy istniejącym krawężniku) 

t 1,31   

33 
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją 
asfaltową na zimno istniejącej nawierzchni; zużycie 
emulsji 0,5 kg/m2 

m2 1540,0   

34 
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych 
asfaltowych warstwa ścieralna o grubości 6 cm po 
zagęszczeniu AC8S 

m2 1540,0   

Razem nawierzchnia drogi powiatowej  



 

Oznakowanie poziome 

35 
Mechaniczne malowanie linii na skrzyżowaniach i 
przejściach dla pieszych farbą chlorokauczukową 26-
75 pojazdów na godzinę 

m2 45,0   

Oznakowanie poziome razem  

Ogółem cena netto:  

VAT 23%:  

Cena brutto :  

 
 
Słownie:...................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
Data : ............................................                                                             ………...................................................... 
                                             (Upoważniony przedstawiciel Wykonawcy)    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


