
Lp.
Symbol 
pozycji

Odcinek Jm. Ilo ść
Cena jedn.    

(zł)
Warto ść netto 

(zł)

1 ST D-05.03.11

Rozebranie nawierzchni bitumicznej frezarką; średnia 
grubość 9 cm z odwozem destruktu na odległość do 10 km - 
plac składowy ODM 2 Koniecpol (50% pozyskanego 
destruktu przeznaczone do utwardzenia poboczy)

m2 7 100,00

2 ST D-06.03.01
Mechaniczne ścięcie zawyżonego pobocza grubości 10 cm z 
odwozem urobku na odległośc do 5 km (wraz z utylizacją) - 
obustronnie po 1,0 m

m2 2 720,00

3 ST D-04.01.01

Mechaniczne wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne 
(na poszerzeniach) na głębokość 28 cm z odwozem urobku 
na odległość do 5 km (wraz z utylizacją) - obustronnie po 1,0 
m

m2 2 720,00

4 ST D-04.04.02
Podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 - warstwa dolna gr. 20 
cm po zagęszczeniu (obustronnie po 1,0 m) m2 2 720,00

5
ST D-

04.07.01a

Podbudowa z mieszanki mineralno - bitumicznej grysowej AC 
22 P 35/50 KR 3-4; grubość po zagęszczeniu 8 cm 
(obustronnie po 1,0 m)

m2 2 720,00

6 ST D-04.04.02
Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym 0-
31,5 z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość po 
zagęszczeniu 15 cm

m2 7 752,00

7 ST D-04.03.01 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej m2 15 166,00

8 ST D-04.03.01
Skropienie nawierzchni drogowej ulepszonej emulsją 
asfaltową m2 15 166,00

9
ST D-

04.07.01a
Podbudowa z mieszanki mineralno - bitumicznej grysowej AC 
22 P 35/50 KR 3-4; grubość po zagęszczeniu 9 cm m2 7 616,00

10
ST D-

05.03.05a

Nawierzchnia z mieszanek mineralno - bitumicznych /warstwa 
ścieralna/ AC 11 S 50/70 KR 3-4; grubość po zagęszczeniu 4 
cm

m2 7 550,00

11 ST D-06.04.01
Renowacja - oczyszczenie rowu z namułu z wyprofilowaniem 
dna i skarp (grubość namułu 30 cm) z odwozem urobku na 
odległość 5 km (wraz z utylizacją)

m 100,00

12 ST D-02.00.00
Formowanie i zagęszczanie nasypu w gruncie kat. III - IV 
(zakup materiału) - zwieńczenie krawędzi pobocza i skarpy 
rowu

m3 120,00

13 ST D-02.01.01

Roboty ziemne (przepusty pod drogą) wykonywane 
koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,40 m3 w gr. kat.III-IV 
z transportem urobku na odległość do 5 km sam. 
samowyładowczymi (wraz z utylizacją)

m3 20,00

14 ST D-03.01.01
Przepusty pod drogą z rur żelbetowych o śr. 600 mm na ławie 
fundamentowej - żwirowej wraz z obsypką rur piaskiem

m 18,00

15 ST D-03.01.01
Wykonanie monolitycznych żelbetowych ścianek czołowych w 
szalunkach dla przepustów pod drogą z rur o średnicy 600 
mm (beton C30/37)

szt. 6,00

16 ST D-06.04.01
Umocnienie skarp i dna rowów płytami ażurowymi o wym. 
0,60 x 0,40 x 0,10 m na podsypce cementowo - piaskowej m2 40,00

17 ST D-06.03.01
Utwardzenie poboczy i zjazdów destruktem asfaltowym - 
warstwa dolna (materiał z frezowania nawierzchni) - grubość 
16 cm po zagęszczeniu (obustronnie po 1,0 m) + zjazdy

m2 3 000,00

18 ST D-06.03.01
Utwardzenie poboczy i zjazdów kruszywem łamanym - 
warstwa górna; grubość 4 cm po zagęszczeniu (obustronnie 
po 1,0 m) + zjazdy

m2 3 000,00

19 ST D-07.05.01
Balustrada U-11a kotwiona do betonowej ścianki czołowej 
przepustu

m 24,00

20 ST D-07.05.01
Bariery ochronne stalowe SP-06 jednostronne o masie 24,0 
kg/m

m 20,00

Pobocza + odwodnienie

razem netto

VAT 23%

razem brutto

KOSZTORYS OFERTOWY

Remont drogi powiatowej Nr 1089 S na odc. Oblasy – Kuźnica Grodziska w km 2+550 – 3+910, gmina 
Koniecpol.

Nawierzchnia


