
Załącznik nr 11

Cena Wartość
zł zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

1 DM.00.00.00 Tymczasowa organizacja ruchu kpl 1,00

2 D-01.01.01; 

D-01.01.02

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach 

ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.

km 0,16

3 D-01.02.03 Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni 

betonowych niespękanych na gł. 5 cm

m 8,90

4 D-01.02.03 Mechaniczne rozebranie konstrukcji 

żelbetowych wraz z wywiezieniem na 

składowisko Wykonawcy i kosztami 

utylizacji

m3 8,10

5 D-01.02.03 Demontaż wpustu żeliwnego wraz z 

wywiezieniem na składowisko Wykonawcy i 

kosztami utylizacji

szt. 1,00

6 D-01.02.04 Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni 

bitumicznych na gł. 6-10 cm

m 128,20

7 D-01.02.04 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z 

mieszanek mineralno-bitumicznych o 

grubości 10 cm wraz z wywiezieniem na 

składowisko Wykonawcy i kosztami 

utylizacji

m2 64,35

8 D-01.02.04 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z 

mieszanek mineralno-bitumicznych o 

grubości 3 cm wraz z wywiezieniem na 

składowisko Wykonawcy i kosztami 

utylizacji

m2 93,00

9 D-01.02.04 Mechaniczne rozebranie podbudowy z 

kruszywa kamiennego o grubości 15 cm 

wraz z wywiezieniem na składowisko 

Wykonawcy i kosztami utylizacji

m2 64,35

10 D-01.02.04 Mechaniczne rozebranie podbudowy 

betonowej o grubości 20 cm wraz z 

wywiezieniem na składowisko Wykonawcy i 

kosztami utylizacji

m2 53,92

11 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 

na podsypce piaskowej z wypełnieniem 

spoin piaskiem wraz z wywiezieniem na 

składowisko Wykonawcy i kosztami 

utylizacji

m2 53,92

KOSZTORYS OFERTOWY
PEŁNA NAZWA ZADANIA

Jedn. 
miary

REMONT OBIEKTU MOSTOWEGO
ODTWORZENIE I WYZNACZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 

WYBURZENIE OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH CPV 45111000-8

ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG CPV 45111000-8

Ilość

WARUNKI OGÓLNE
TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU

Razem dział: WARUNKI OGÓLNE

Lp. Nr 
spec.techn.

Opis



12 D-01.02.04 Rozebranie krawężników betonowych 

20x30 cm na podsypce piaskowej wraz z 

wywiezieniem na składowisko Wykonawcy i 

kosztami utylizacji

m 124,2

13 D-01.02.04 Rozebranie ław pod krawężniki z betonu 

wraz z wywiezieniem na składowisko 

Wykonawcy i kosztami utylizacji

m3 11,18

14 D-01.02.04 Demontaż poręczy mostowych wraz z 

wywiezieniem na składowisko Wykonawcy i 

kosztami utylizacji

t 5,09

15 D-01.02.04 Demontaż barier sprężystych 

jednostronnych z poręczą wraz z 

wywiezieniem na składowisko Wykonawcy i 

kosztami utylizacji

t 2,25

16 D-03.02.01 Ręczne roboty ziemne wraz z 

wywiezieniem na składowisko Wykonawcy i 

kosztami utylizacji

m3 6,90

17 D-03.02.01 Kanały rurowe - podłoża z materiałów 

sypkich o grubości 20 cm

m2 2,10

18 D-03.02.01 Kanały rurowe - podłoża betonowe o 

grubości 20 cm - B15

m2 0,50

19 D-03.02.01 Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. 

zewn. 160 mm

m 2,00

20 D-03.02.01 Studzienki kanalizacyjne systemowe np. 

"WAVIN" o śr 600 mm - zamknięcie rurą 

teleskopową i z wpustem

szt 1,00

21 D-03.02.01 Zasypywanie i zagęszczenie wykopów o 

ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m 

i głęb.do 1.5 m w gr.kat. I-III - pospółka z 

dowozu

m3 6,44

22 D-03.02.01a Regulacja pionowa studzienek dla kratek 

ściekowych ulicznych

szt. 1,00

23 D-03.02.01a Regulacja pionowa studzienek dla 

studzienek telefonicznych

szt. 2,00

24 M.12.01.00. Przygotowanie i montaż zbrojenia na 

budowie prętami o śr. 10-28 mm 

wsporników i gzymsów

t 7,85

25 M.13.02.00. Betonowanie przy użyciu pompy na 

samochodzie - płyty,ławy i ciosy 

podłożyskowe - C16/20 (B20)

m3 12,97

26 M.13.01.00. Deskowanie i betonowanie przy użyciu 

pompy na samochodzie wsporników i 

gzymsów - B35

m3 84,09

27 D-04.07.01 Czyszczenie i skropienie nawierzchni 

drogowej asfaltem

m2 64,35

28 D-04.07.01 Podbudowa z mieszanki AC16P - grubość 

warstwy po zagęszczeniu 20 cm

m2 63,10

PODBUDOWA BITUMICZNA CPV 45233000-9

NAWIERZCHNIA BITUMICZNA CPV 45233000-9

ODWODNIENIE TERENU

Regulacja pionowa urządzeń obcych

ZBROJENIE CPV 45221000-2

BETON CPV 45221000-2



29 D-05.03.05b Czyszczenie i skropienie międzywarstwowe 

podbudowy z betonu asfaltowego emulsją 

asfaltową w ilości 0,4 kg/m2

m2 63,10

30 D-05.03.05b Nawierzchnia z AC16W - warstwa wiążąca 

asfaltowa - grubość po zagęszcz. 8 cm

m2 63,10

31 D-05.03.05a Czyszczenie i skropienie międzywarstwowe 

w-wy wiążącejz betonu asfaltowego 

emulsją asfaltową w ilości 0,4 kg/m2

m2 63,10

32 D-05.03.05a Nawierzchnia z AC11S - warstwa ścieralna 

asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm

m2 63,10

33 M.15.03.01 Nawierzchnie poliuretanowo - epoksydowe 

na gzymsach mostu gr. 6 mm wraz z 

przygotowaniem podłoża

m2 193,16

34 M.18.01.03. Elementy dylatacji - zalanie szczelin 

roztworem asfaltowym fug dylatacyjnych o 

przekroju 8 cm2

m 103,50

35 M.18.01.03. Elementy dylatacji - zalanie szczelin 

roztworem asfaltowym lub kitowanie fug 

dylatacyjnych o przekroju 10 cm2

m 95,70

36 D-07.05.01 Bariery ochronne stalowe jednostronne 

typu SP-06/2 wraz z dwoma zakończeniami 

typu "rogal"

m 10,37

37 D-08.01.01 Krawężniki kamienne wystające o 

wymiarach 20x30 cm z wykonaniem ław 

betonowych na podsypce cementowo-

piaskowej

m 124,20

38 M.19.01.03 Montaż barierieroporęczy sprężystych 

jednostronnych - odcinki proste wraz z 

kotwami

t 2,14

39 M.19.01.04a Montaż poręczy mostowych - odcinki 

łukowe wys. 1,1 m wraz z kotwami

t 3,13

ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA CPV 45233000-9

Razem dział: REMONT OBIEKTU MOSTOWEGO
RAZEM WARTOŚĆ NETTO (bez podatku VAT)

NAWIERZCHNIE CHODNIKÓW CPV 45221000-2

DYLATACJE SZCZELNE CPV 45221000-2

Słownie: …………………………………………………….

……………………………
podpis Wykonawcy lub uprawnionego 

Przedstawiciela


