
Kosztorys ofertowy

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ  UL. MONIUSZKI W NOWEJ WSI

Data: 2013-04-26
Budowa: PRZEBUDOWA DROGI WRAZ Z PRZEBUDOWĄ CHODNIKA DLA PIESZYCH I PRZEBUDOWĄ ODWODNIENIA

Kody CPV: 45233120-6  Roboty w zakresie budowy dróg
45233220-7  Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233260-9  Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych

Obiekt: DROGA GMINNA UL. MONIUSZKI W NOWEJ WSI
Zamawiający: GMINA KĘTY  32-650 KĘTY   RYNEK 7

Jednostka opracowująca kosztorys:
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Wykonał: Usługi Projektowe "Pro-Zat" mgr inż. 
ANDRZEJ ZANIAT

Przedmiar robót

Opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

1 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe
1.1 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych, dla trasy drogowej w terenie pagórkowatym lub górskim

Wytyczenie robót sytuacyjnie i wysokościowo, 
obsługa geodezyjna w trakcie trwania robót, 
wykonanie pomiaru powykonawczego wraz z 
naniesieniem zmian w ośrodku geodezyjnym. 
Wykonanie mapy powykonawczej

 
 
 
 
0,025 = 0,025000

0,025 0,025 km
1.2 Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubość 4·cm, mechanicznie

Rozebranie istniejącej nawierzchni bitumicznej gr.
średnio 8cm

57,0*5,0+146,3*5,5+(22,5+7,5)/2*5,0+(7,5+ 
5,0)/2*16,0 = 1 264,650000

Materiał Wykonawca Robót zagospodaruje we 
własnym zakresie i poniesie wszelkie koszty 
związane z transportem, składowaniem i 
ewentualną utylizacją.

 
 
 

= 0,000000
1 264,650 1 264,650 m2

1.3 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, dodatek za każdy dalszy 1·cm
Rozebranie istniejącej nawierzchni 
bitumicznej-dodatek do 8cm

 
1265,75 = 1 265,750000

1 266 1 266 4 m2
1.4 Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubość 4·cm, mechanicznie

Frezowanie istniejącej nawierzchni na poboczu 
drogi  gr. średnio 3cm

 
60,0*1,5 = 90,000000

Materiał jest własnościa Inwestora.  Wykonawca 
Robót odwiezie materiał w miejsce wskazane na 
odległość do 5km.

 
 

= 0,000000
90,000 90,000 m2

1.5 Studzienki kanalizacyjne rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 80·mm, do głębokości 2,0·m - rozebranie
Rozebranie istniejących studzienek 
ściekowych-komplet

 
2,0 = 2,000000

Materiał jest własnością Inwestora. Wykonawca 
Robót odwiezie materiał w miejsce wskazane na 
odległośc do 10km

 
 

= 0,000000
2,000 2,000 kpl

1.6 Rozebranie krawężników betonowych i kamiennych, krawężniki betonowe na podsypce cementowo-piaskowej
Rozebranie istniejących krawężników 
betonowych  wraz z ławą betonową. Material 
Wykonawca Robót zagospodaruje we własnym 
zakresie i poniesie wszelkie koszty związane z 
transportem, składowaniem i ewentualną 
utylizacją

 
 
 
 
 

= 0,000000
-wzdłuż istniejącego chodnika 203,5 = 203,500000
-na łuku drogi na skrzyżowaniau z ul. 
Paderewskiego

 
56,0 = 56,000000

259,500 259,500 m
1.7 Obrzeża trawnikowe 8x30·cm na podsypce piaskowej - rozebranie

Rozebranie istniejących obrzeży betonowych 
wraz z ławą betonową wzdłuż istniejącego 
chodnika. Material Wykonawca Robót 
zagospodaruje we własnym zakresie i poniesie 
wszelkie koszty związane z transportem, 
skłądowaniem i ewentualną utylizacją

 
 
 
 
 
203,5 = 203,500000

203,500 203,500 m
1.8 Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych, płyty betonowe 50x50x7·cm na podsypce 

cementowo-piaskowej
Rozebranie nawierzchni chodnika z płytek 
betonowych wzdłuz ul. Moniuszki.

 
203,5*1,0 = 203,500000

Materiał Wykonawca Robót zagospodaruje we 
własnym zakresie i poniesie wszelkie koszty 
związane z transportem, składowaniem i 
ewentualną utylizacją

 
 
 

= 0,000000
203,500 203,500 m2
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1.9 Rozebranie nawierzchni i chodników z płyt betonowych, chodniki, na podsypce cementowo-piaskowej, płyty 35x35x5·cm

Rozebranie istniejącej nawierzchni z kostki 
betonowej na łuku drogi na skrzyżowaniu z ul. 
Paderewskiego. Materiał Wykonawca Robót 
zlozy na odkład i wykorzysta do odtworzenia 
nawierzchni po wykonaniu krawężnika na 
krawędzi jezdni

 
 
 
 
 
56,0*1,0 = 56,000000

56,000 56,000 m2
1.10 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, włazy kanałowe

Regulacja istnejących studni rewizyjnych 
kanalizacji sanitarnej wraz z dostosowaniem do 
niwelety pojektowanej drogi.

 
 
4,0 = 4,000000

4,000 4,000 szt
1.11 Oczyszczanie rowu z namułu, z wyprofilowaniem skarp, grubość namułu 30·cm

Oczyszczenie istniejącego cieku wodnego 
stanowiącego odbiornik kanalizacji deszczowej 
wraz z profilowaniem dna i skarp

 
 
30,0 = 30,000000

30,000 30,000 m
2 Roboty ziemne
2.1 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,40·m3, grunt kategorii IV

Wykonanie wykopów pod elementy konstrukcji 
drogi, chodnika i odwodnienia.

 
= 0,000000

-wykopy pod konstrukcji drogi 1265,75*0,5 = 632,875000
-wykopy pod konstrukcje chodnika, wjazdów do 
posesji wraz z ława pod krawężnik i obrzeże

 
203,5*1,3*0,3 = 79,365000

-wykopy pod przykanaliki 28,0*0,8*0,8 = 17,920000
-wykopy pod projektowany kolektor deszczowy 165,5*1,2*0,8 = 158,880000
-wykop pod projektowana studzienki rewizyjne 4*(1,5*1,5*1,2)+1*(2,0*2,0*1,4) = 16,400000
-wykop pod projektowane studzienki ściekowe 6*(1,2*1,2*1,0) = 8,640000
Urobek Wykonawca Robót zagospodaruje we 
własnym zakresie i poniesie wszelkie koszty 
związane z transportem, składowaniem i 
ewentualna utylizacją

 
 
 

= 0,000000
914,080 914,080 m3

2.2 Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5·m o ścianach pionowych, głębokość do 1,5·m, kategoria gruntu III-IV
Zasypanie urządzeń odwadniających kruszywem 
naturalnym o uziarnieniu 0/63,0mm dowożonym z
zewnątrz

 
 
120,0 = 120,000000

120,0 120,0 m3
3 Przebudowa drogi
3.1 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu 

równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego w grunach kat. II-IV
Profilowanie i zageszczenie podłoża pod warstwy 
konstrukcyjne wraz z podłożem pod ławe 
krawężnika wraz z oporem

 
 
1265,0+130,0 = 1 395,000000

1 395,0 1 395,0 m2
3.2 Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20·cm

Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z 
kruszywa naturalnego z dodatkiem 20% ziarn 
przekruszonych 0/63,5mm gr. 20cm

 
 
1396,0 = 1 396,000000

1 396,000 1 396,000 m2
3.3 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15·cm

Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o 
uziarnieniu 0/63,5m  gr.15cm

 
1265,0 = 1 265,000000

1 265,0 1 265,0 m2
3.4 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10·cm

Wykonanie podbudowy z mieszanki mineralnej o 
uziarnieniu 0/31,5mm gr. 10cm

 
1265,0 = 1 265,000000

1 265,000 1 265,000 m2
3.5 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych, podbudowa asfaltowa, warstwa po zagęszczeniu 8·cm, grysowo-żwirowa 

(standard II), samochód 10-15·t
Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki 
mineralno-bitumicznej 0/25 mm gr. 8cm

 
1265,0 = 1 265,000000

1 265,000 1 265,000 m2
3.6 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem

Skropienie warstwy podbudowy przed 
wykonaniem warstwy wiążącej emulsją kationową
modyfikowaną  w ilości 1,0kg/m2 powierzchni

 
 
1265,0 = 1 265,000000

1 265,000 1 265,000 m2
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3.7 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 6·cm,

masa grysowo-żwirowa, samochód 5-10·t
Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki 
mineralno-bitumicznej 0/16mm gr. 6cm

 
1265,0 = 1 265,000000

1 265,000 1 265,000 m2
3.8 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem

Skropienie warstwy wiążącej przed wykonaniem 
warstwy ścieralnej emulsją kationowa 
modyfikowaną

 
 

= 0,000000
-na drodze 1265,0 = 1 265,000000
-na wysokości pobocza bitumicznego 90,0 = 90,000000

1 355,000 1 355,000 m2
3.9 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 

3·cm, masa grysowa, samochód 5-10·t
Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki 
mineralno-bitumicznej o uziarnieniu 0/12,8mm gr.
5cm

 
 

= 0,000000
-na drodze 1265,0 = 1 265,000000
-na poboczu bitumicznym 90,0 = 90,000000

1 355,000 1 355,000 m2
3.10 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, dodatek za każdy 

dalszy 1·cm grubości warstwy
Wykonanie warstwy ścieralnej-dodatek do 5cm 1355,0 = 1 355,000000

1 355,000 1 355,000 2 m2
3.11 Wykonanie przepustów pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym, grunt kategorii III, przepust rurą dwudzielną

Montaż na istniejących kablach energetycznych 
niskiego napięcia  rur ochronnych dwudzielnych 
typu AROT średnicy 110mm o długości 
dostosowanej do szerokości korony drogi. 
Całośc nalezy wykonac zgodnie z uzgodnieniem 
Tauron Dystrybucja S.A

 
 
 
 
 
2*8,5 = 17,000000

17,000 17,000 m
3.12 Wykonanie przepustów pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym, grunt kategorii III, przepust rurą dwudzielną

Montaż na istniejącym kablu teletechnicznym  
rur ochronnych dwudzielnych typu AROT 
średnicy 150mm o długości dostosowanej do 
szerokości korony drogi.

 
 
 
8,5 = 8,500000

8,500 8,500 m
4 Wykonanie chodnika dla pieszych
4.1 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu 

II-VI, walec wibracyjny
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy 
konstrukcyjne chodnika wraz z wykonaniem 
docelowych spadków poprzecznych i podłuznych

 
 
203,5*1,0-7*(5,0*1,0) = 168,500000

Profilowanie i zageszczenie podłoża pod chodnik 
na wjazdach do posesji

 
35,0 = 35,000000

203,500 203,500 m2
4.2 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 15·cm

Wykonanie warstwy podbudowy na chodnikach z
kruszywa łamanego o uziarnieniu 0/63,5mm

 
= 0,000000

-na wysokości chodnika dla pieszych gr. 15cm 168,5 = 168,500000
-na wysokości wjazdów do posesji gr. 25cm 35,0 = 35,000000

203,500 203,500 m2
4.3 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości

Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego na 
wysokości wjazdów do posesji-dodatek do 25cm

 
35,0 = 35,000000

35,000 35,000 10,0 m2
4.4 Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem

Wykonanie ławy z oporem z betonu C 16/20 pod 
krawężnik betonowy

 
(203,5+56,0+173,5)*0,075 = 32,475000

32,475 32,475 m3
4.5 Krawężniki betonowe bez ław, wystające 15x30·cm, podsypka cementowo-piaskowa

Montaż krawęzników betonowych 
wibroprasowanych 15*30  montowanych za 
pośrednictwem podsypki cem-piaskowej gr. 3cm

 
 
203,5+56,0+173,5 = 433,000000

433,000 433,000 m
4.6 Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła

Wykonanie ławy z betonu  C 12/15 pod obrzeże 
betonowe wzdłuż chodnika z oporem

 
203,5*0,04 = 8,140000

8,140 8,140 m3
4.7 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełniane zaprawą cementową

Montaż obrzeża betonowego 8*30 203,5 = 203,500000
203,5 203,5 m
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4.8 Wyrównanie istniejącej podbudowy (zagęszczenie mechaniczne), tłuczniem sortowanym, warstwa po zagęszczeniu do 

10·cm
Uzupelnienie podłoża pod chodnik na łuku drogi 
na skrzyżowaniu z ul. Paderewskiego z 
mieszanki mineralnej o uziarnieniu 0/31,5mm gr. 
śr. 5cm

 
 
 
56,0*1,0*0,05 = 2,800000

2,800 2,800 m3
4.9 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm szarej, układane na podsypce piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem

Odtworzenie chodnika na łuku drogi na 
skrzyżowaniu z ul. Paderewskiego z kostki 
betonowej /materiał z odzysku/

 
 
56,0*1,0 = 56,000000

56,0 56,0 m2
4.10 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej, z kostki brukowej

betonowej kolorowej
Wykonanie nawierzchni na wjazdach do posesji  
z kostki betonowej prasowanej gr. 8cm koloru 
czerwonego

 
 
35,0 = 35,000000

35,0 35,0 m2
4.11 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm szarej, układane na podsypce piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem

Wykonanie nawierzchni na chodniku z kostki 
betonowej prasowanej gr. 8cm

 
168,5 = 168,500000

168,5 168,5 m2
5 Kanalizacja deszczowa
5.1 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 10·cm

Wykonanie podsypki z piasku gruboziarnistego = 0,000000
-pod projektowane studzienki ściekowe i 
studzienki rewizyjne

 
(4,0+6,0)*(1,0*1,0)*0,1 = 1,000000

-pod przykanaliki PVC 28,0*0,4*0,1 = 1,120000
-pod kolektor deszczowy 165,0*0,6*0,1 = 9,900000

12,020 12,020 m3
5.2 Studzienki ściekowe uliczne betonowe o średnicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu

Montaż studzienek ściekowych z rur 
karbowanych PE o średnicy 600mm z 
osadnikiem wraz z pierścieniem odciążającym i 
wpustem bezkołmierzowym klasy C 250 o 
wymiarach 305*500 /mm/ i wiaderkiem 
osadnikowym ze stali ocynkowanej  komplet

 
 
 
 
 
6,0 = 6,000000

6,0 6,0 szt
5.3 Studzienki kanalizacyjne systemu "WAVIN", z kinetą typu 1 o wylocie 200 mm, z ustawieniem stożka betonowego i 

założeniem pokrywy betonowej, o głębokości 3 m i średnicy 425 mm
Montaż studzienek rewizyjnych z rur 
karbowanych PE o średnicy 600mm wraz z 
pierścieniem odciążającym i włazem żeliwnym 
klasy D 400-kamplet analogia

 
 
 
4,0 = 4,000000

4,000 4,000 szt
5.4 Podłoża pod kanały i obiekty wykonywane z pospółki o grubości 10 cm

Wykonanie podsypki z tłucznia lub żwiru pod 
studzienke rewizyjna z kregow żelbetowych

 
(1,5*1,5*0,10) = 0,225000

0,225 0,225 m3
5.5 Podłoża betonowe, grubości 15·cm

Wykonanie ławy z betonu C 16/20 pod studzienki
rewizyjne gr. 15cm

 
(1,5*1,5) = 2,250000

2,250 2,250 m2
5.6 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi·1200·mm, głębokość 3·m

Wykonanie studzienki rewizyjnej z kręgów 
żelbetowych o średnicy 1200mm wraz 
pierścieniem odciążającym i włazem żeliwnym 
klasy D 400.

 
 
 
1 = 1,000000

1,0 1,0 szt
5.7 Kanały z rur kanalizacyjnych PVC łączonych na wcisk, o średnicy zewnętrznej 200 mm

Montaż przykanalików z rur PVC o średnicy 
200mm.

 
28,0 = 28,000000

28,00 28,00 m
5.8 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·315·mm

Montaz kolektora z rur PVC o średncy 315mm 165,5 = 165,500000
165,50 165,50 m

5.9 Zasypywanie wykopów ze skarpami, z przerzutem na odległość do 3·m, z zagęszczaniem, kategoria gruntu I-III
Zasypanie przykanalików piaskiem grubości 
średnio 30cm

 
(28,0+165,5)*0,8*0,3 = 46,440000

46,440 46,440 m3
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Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa Jedn. Krot. Ilość Wartość
jednostkowa

Wartość
netto

1 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe
1.1 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych, dla trasy drogowej w terenie pagórkowatym lub 

górskim km 0,025
1.2 Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubość 4·cm, mechanicznie m2 1 264,650
1.3 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, dodatek za każdy 

dalszy 1·cm m2 4 1 266
1.4 Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubość 4·cm, mechanicznie m2 90,000
1.5 Studzienki kanalizacyjne rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 80·mm, do głębokości 2,0·m 

- rozebranie kpl 2,000
1.6 Rozebranie krawężników betonowych i kamiennych, krawężniki betonowe na podsypce 

cementowo-piaskowej m 259,500
1.7 Obrzeża trawnikowe 8x30·cm na podsypce piaskowej - rozebranie m 203,500
1.8 Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych, płyty betonowe 

50x50x7·cm na podsypce cementowo-piaskowej m2 203,500
1.9 Rozebranie nawierzchni i chodników z płyt betonowych, chodniki, na podsypce 

cementowo-piaskowej, płyty 35x35x5·cm m2 56,000
1.10 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, włazy kanałowe szt 4,000
1.11 Oczyszczanie rowu z namułu, z wyprofilowaniem skarp, grubość namułu 30·cm m 30,000

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe
2 Roboty ziemne
2.1 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,40·m3, 

grunt kategorii IV m3 914,080
2.2 Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5·m o ścianach pionowych, głębokość do 1,5·m, 

kategoria gruntu III-IV m3 120,0
Podsumowanie elementu Razem

Ogółem Roboty ziemne
3 Przebudowa drogi
3.1 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane 

mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego w grunach kat. II-IV m2 1 395,0
3.2 Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20·cm m2 1 396,000
3.3 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15·cm m2 1 265,0
3.4 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10·cm m2 1 265,000
3.5 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych, podbudowa asfaltowa, warstwa po 

zagęszczeniu 8·cm, grysowo-żwirowa (standard II), samochód 10-15·t m2 1 265,000
3.6 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 1 265,000
3.7 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, 

grubość po zagęszczeniu 6·cm, masa grysowo-żwirowa, samochód 5-10·t m2 1 265,000
3.8 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 1 355,000
3.9 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, 

grubość po zagęszczeniu 3·cm, masa grysowa, samochód 5-10·t m2 1 355,000
3.10 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa 

ścieralna, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości warstwy m2 2 1 355,000
3.11 Wykonanie przepustów pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym, grunt kategorii 

III, przepust rurą dwudzielną m 17,000
3.12 Wykonanie przepustów pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym, grunt kategorii 

III, przepust rurą dwudzielną m 8,500
Podsumowanie elementu Razem

Ogółem Przebudowa drogi
4 Wykonanie chodnika dla pieszych
4.1 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane 

mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny m2 203,500
4.2 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 15·cm m2 203,500
4.3 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości m2 10,0 35,000
4.4 Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem m3 32,475
4.5 Krawężniki betonowe bez ław, wystające 15x30·cm, podsypka cementowo-piaskowa m 433,000
4.6 Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła m3 8,140
4.7 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełniane 

zaprawą cementową m 203,5
4.8 Wyrównanie istniejącej podbudowy (zagęszczenie mechaniczne), tłuczniem sortowanym, 

warstwa po zagęszczeniu do 10·cm m3 2,800
4.9 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm szarej, układane na podsypce piaskowej, 

spoiny wypełniane piaskiem m2 56,0
4.10 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm szarej, układane na podsypce 

cementowo-piaskowej, z kostki brukowej betonowej kolorowej m2 35,0



Kopia Przebudowa ul. Moniuszki w Nowej Wsi
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ  UL. 
MONIUSZKI W NOWEJ WSI
26.04.2013

Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 4608)

strona nr:   7
Wykonał: Usługi Projektowe "Pro-Zat" mgr inż. 
ANDRZEJ ZANIAT

4.11 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm szarej, układane na podsypce piaskowej, 
spoiny wypełniane piaskiem m2 168,5

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem Wykonanie chodnika dla pieszych
5 Kanalizacja deszczowa
5.1 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 10·cm m3 12,020
5.2 Studzienki ściekowe uliczne betonowe o średnicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu szt 6,0
5.3 Studzienki kanalizacyjne systemu "WAVIN", z kinetą typu 1 o wylocie 200 mm, z ustawieniem 

stożka betonowego i założeniem pokrywy betonowej, o głębokości 3 m i średnicy 425 mm szt 4,000
5.4 Podłoża pod kanały i obiekty wykonywane z pospółki o grubości 10 cm m3 0,225
5.5 Podłoża betonowe, grubości 15·cm m2 2,250
5.6 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi·1200·mm, głębokość 3·m szt 1,0
5.7 Kanały z rur kanalizacyjnych PVC łączonych na wcisk, o średnicy zewnętrznej 200 mm m 28,00
5.8 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·315·mm m 165,50
5.9 Zasypywanie wykopów ze skarpami, z przerzutem na odległość do 3·m, z zagęszczaniem, 

kategoria gruntu I-III m3 46,440
Podsumowanie elementu Razem

Ogółem Kanalizacja deszczowa
Podsumowanie kosztorysu Razem

Razem
Wartość kosztorysu netto:
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Tabela elementów scalonych

Nazwa elementu Wartość z
narzutami

1 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe
2 Roboty ziemne
3 Przebudowa drogi
4 Wykonanie chodnika dla pieszych
5 Kanalizacja deszczowa
Suma elementów kosztorysu

Wartość kosztorysu:


