ZAŁACZNIK NR4 do specyfikacji z dnia 24.09.2009r.
KOSZTORYS OFERTOWY
Przebudowa placu przy Urzędzie Gminy w Goździe ul. Radomska 7
Lp.

Podstawa
wyceny

Opis

Jedn.
miary

Ilość

Cena
zł

Wartość
zł
(5 x 6)

1

2

3

4

5

6

7

1 Roboty przygotowawcze
1 KNR 2-01
d.1
0121-02
2 KNR 2-01
d.1

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych
robotach ziemnych – koryta pod
nawierzchnie placów postojowych

ha

0,170

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 66-75 cm)

szt

1.000

Roboty remontowe – frezowanie nawierzchni
bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem materiału
z rozbiórki na odl. do 1 km

m²

146.000

Mechaniczna rozbiórka krawężników
betonowych 20x30 cm wraz z ławą z
wywozem na odl. do 1 km

m²

270.000

Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce
piaskowej

m

36.000

Rozebranie chodników, wysepek
przystankowych i przejść dla pieszych z płyt
betonowych 50x50x7 cm na podsypce
piaskowej

m²

140.000

Rozebranie ław pod krawężniki z betonu

m³

1.200

Mechaniczne wykonanie koryta na całej
szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.
I-IV głębok. 20 cm

m²

205.000

Mechaniczne wykonanie koryta na całej
szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.
I-IV – za każde dalsze 5 cm głębok.

m²

205.000

Roboty ziemne wykon. koparkami
podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gr. kat.
III z transp. urobku samochód.
samowyładowczymi na odległość do 1 km

m³

11.960

Zasypywanie wykopów spycharkami z
przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w
gruncie kat. IV

m³

11.960

0105-07
3 KNR AT-03
d.1 0102-03
4 KNR AT-03
d.1 0107-02
5 KNR 2-31
d.1 0814-02
6 KNR 2-31
d.1 0815-02
7 KNR 2-31
d.1 0812-03
2 Roboty ziemne
8 KNR 2-31
d.2 0101-01
9 KNR 2-31
d.2 0101-02
10 KNR 2-01
d.2 0206-02
11 KNR 2-01
d.2 0230-02
3 Podbudowy

12 KNR 2-31
d.3 0105-03
13 KNR 2-31
d.3 0105-04
14 KNR 2-31

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem
mechanicznym – 3 cm grub. warstwy po
zagęszcz.

m²

205.000

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem
mechanicznym – za każdy dalszy 1 cm grub.
warstwy po zagęszcz. krotność = 7,
7x205=1435

m²

1435,000

Podbudowa z kruszywa łamanego – warstwa
dolna o grub. po zagęszcz. 15 cm

m²

65.000

Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem
kamiennym sortowanym z zagęszczeniem
mechanicznym – śr. grub. warstwy po
zagęszcz. do 10 cm

m³

9.500

Podbudowa z kruszywa łamanego – warstwa
dolna o grub. po zagęszcz. 15 cm

m²

140.000

Podbudowa z kruszywa łamanego – warstwa
dolna- za każdy dalszy 1 cm grub. po
zagęszcz. – krotność=5, -5x140=700

m²

-700.000

Podbudowa betonowa bez dylatacji – grub.
warstwy po zagęszczeniu 12 cm

m²

31.200

Podbudowa betonowa bez dylatacji – za
każdy 1 cm grub. warstwy po zagęszczeniu –
krotność=3, 3x31,2=93,6

m²

93.600

Ława pod krawężniki betonowa z oporem

m³

17.415

Krawężniki betonowe wystające o wym.
15x30 cm na podsypce cem. piaskowej

m

270.000

Ława pod krawężniki betonowa z oporem

m³

4.773

Krawężniki granitowe wystające o wym.
15x30x100 cm na podsypce cem. piaskowej

m³

74.000

d.3 0114-05
15 KNR 2-31
d.3 0107-01
16 KNR 2-31
d.3 0114-05
17 KNR 2-31
d.3 0114-06
18 KNR 2-31
d.3 0109-03
19 KNR 2-31
d.3 0109-04

4 Krawężniki, obrzeża
20 KNR 2-31
d.4 0402-04
21 KNR 2-31
d.4 0403-03
22 KNR 2310402-04
d.4
23 KNR 2-31
d.4 0404-03
24 KNR 2-31

Obrzeża granitowe wtopione o wym. 8x25 cm m
na podsypce cem. piaskowej

37.000

d.4 0404-05analogia
5 Nawierzchnie
25 KNR 2-31
d.5 0511-03
26 KNR 2-31
d.5 0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej
grub. 8 cm na podsypce cementowopiaskowej

m²

1465.000

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej
grub. 8 cm na podsypce cementowopiaskowej

m²

83.000

27 KNR 2-31
d.5 0302-04analogia

Nawierzchnia z kostki granitowej 6/4 cm na
podsypce cementowo-piaskowej, spoiny
wypełnione zasypką granitową

m²

140.000

Kanały z rur PCV łączonych na wcisk o śr.
zewn. 200 mm

m

28.000

Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.
500 mm z osadnikiem i syfonem

szt.

2.000

Regulacja pionowa studzienek dla kratek
ściekowych i ulicznych

szt.

1.000

Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami
na terenie płaskim

m³

102.480

Wykonanie trawników dywanowych siewem
na gruncie kat.III bez nawożenia

m²

1281.000

6 Odwodnienie
28 KNR-W 2-18
d.6 0408-03
29 KNR-W 2-18
d.6 0524-01
30 KNR 2-31
d.6 1406-02
7 Zieleń
31 KNR 2-21
d.7 0218-03
32 KNR 2-21
d.7 0401-02
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem wartość kosztorysowa robót

Słownie: ……………………………………………………………………………………... zł

