
Cena Warto ść
jednostkowa

[zł*] [zł*]
1 2 3 4 5 7 8

WYMAGANIA OGÓLNE * * * *
1 DM.00.00.00 Wykonanie, utrzymanie i demontaż tymczasowej organizacji ruchu, ryczałt 1

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE * * * *
Odtworzenie trasy i punktów wysoko ściowych

2 D-01.01.01 Obsługa geodezyjna budowy, km 0,03
Zdjęcie warstwy humusu i przypowierzchniowej warstwy gleb y * *

3 D-01.02.02 Zdjęcie warstwy humusu na skarpach cieku i terenie objętym robotami, m2 133,10
Wyburzenie obiektów budowlanych * *

4 Demontaż balustrad stalowych, Mg 0,08
5 Demontaż żelbetowych barier drogowych, m 14,40
6 Rozbiórka ścian czołowych przepustu, m3 5,13
7 Rozebranie części przelotowej przepustu - rury żelbetowe Ø125 cm, m 14,00

Rozebranie istniej ącej nawierzchni bitumicznej * *
8 Rozebranie nawierzchni bitumicznej gr. 5 cm, m2 168,00
9 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 20 cm, m2 168,00

ROBOTY ZIEMNE * *
Wykonanie wykopów * *

10 Wykonanie zasypki przepustu z gruntu niespoistego, m3 150,00
11 Wykonanie poszerzenia nasypu oraz uformowanie skarp, m3 30,00

Wzmocnienie podło ża - pale betonowe * *
12 Pale betonowe Ø244, L=8,00 m, beton B30, szt. 23
13 Pale betonowe Ø244, L=10,00 m, beton B30, szt. 43

Wykonanie nasypów * *

14 D-02.03.01
Wykonanie wykopów dla posadowienia przepustu oraz dla umocnień, gurtów i 
ław barier energochłonnych wraz z kosztem zabezpieczenia i odwadniania,

m3 190,00

ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO * *
Przepusty pod koron ą drogi * *

15 Wykonanie warstwy wyrównawczej gr. 20 cm z betonu B10, m3 19,86
16 Przygotowanie i montaż zbrojenia ławy fundamentowej przepustu, Mg 6,02
17 Przygotowanie i montaż zbrojenia ścian czołowych i części przelotowej, Mg 2,21
18 Przygotowanie i montaż zbrojenia betonu ochronnego, Mg 0,15
19 Wykonanie ławy fundamentowej przepustu z betonu B30, m3 28,60
20 Wykonanie ścian czołowych przepustu i częsci przelotowej z betonu B30, m3 28,58
21 Wykonanie betonu ochronnego B30, m3 1,93
22 Wykonanie izolacji bitumicznej "na zimno", m2 193,00
23 Wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej, m2 48,00
24 Wykonanie powłoki ochronnej betonu, m2 34,43

PODBUDOWY * *
Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechan icznie

25 D-04.04.02
Podbudowa gr. 25 cm z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego 
mechanicznie,

m2 161,00

NAWIERZCHNIE * *
Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wi ążąca * *

26 Wykonanie warstwy wiążącej gr. 6 cm z betonu asfaltowego AC16W, m2 161,00
27 Wykonanie warstwy ochronnej gr. 6 cm z betonu asfaltowego AC16W, m2 34,50

Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wi ążąca * *
28 D-05.03.05a Wykonanie warstwy ścieralnej gr. 4 cm z betonu asfaltowego AC8S, m2 161,00

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE * *
Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków * *

29
Umocnienie skarp stożków z okładziny kamiennej gr. 15 cm na warstwie betonu 
B10 gr. 15 cm i podkładzie z geowłókniny,

m2 127,18

30 Wykonanie gurtów z betonu B30, m3 1,60

31
Umocnienie dna przepustu z okładziny kamiennej gr. 10 cm na warstwie betonu 
B10 gr. śr. 22 cm,

m2 14,00

Ścinanie i uzupełnianie poboczy * *
32 D-06.03.01 Wykoannie poboczy umocnionych, m2 34,50

URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU * *
Bariery ochronne stalowe * *

33 Wykonanie barier energochłonnych typu H2/W2/B, m 35,00
34 Przygotowanie i montaż zbrojenia ław dla barier energochłonnych, Mg 0,50
35 Wykonanie warstwy wyrównawczej gr. 10 cm z betonu B10, m3 0,96
36 Wykonanie ław dla barier energochłonnych z betonu B30, m3 8,00

ELEMENTY ULIC * *
Krawężniki betonowe * *

37 D-08.01.01 Ułożenie krawężników betonowych 15x30 cm na ławie z betonu B10 z oporem, m 46,50
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"Projekt odbduowy przepustu nad ciekiem Radawka w m. Radawie przy skrzyżowaniu ulicy Ludowej z ulicą Szkolną"
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Chodniki z brukowe kostki betonowej * *

38 D-08.02.02
Wykonanie chodników z kostki brukowej, betonowej gr. 8 cm z wykonaniem 
podbudowy gr. 15 cm z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego 
mechanicznie,

m2 26,16

Obrzeża betonowe * *
39 D-08.03.01 Ułożenie obrzeży betonowych 8x30 cm na ławie z betonu B10 z oporem, m 50,40

     /Pieczęć firmowa Oferenta/

SŁOWNIE (cena ofertowa): …………………………………………………………………………………………………....…..

………………...………………………………..
/Podpis upoważnionego przedstawiciela/

RAZEM (netto) 
PODATEK VAT 23%  

CENA OFERTOWA (brutto)

………………………………………..
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