
Lp. Nr SST OPIS  ROBÓT 
Jed.  

obmiaru 
Ilość  jedn. 

obmiar
Cena jedn. 

netto
Wartość netto

1 2 3 4 6
1

1.1 D-01.01.00

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach 
inżynieryjnych - odtworzeniem wszystkich punktów 
sytuacyjnych i wysokościowych oraz wytyczeniem 
elementów trasy niezbędnych do wykonania robót 
wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej 
powykonawczej 

kpl. 1,00

1.2 D-01.02.04
Rozbiórka nawierzchni zjazdu z kostki brukowej 
betonowej gr. 8 cm wraz z oczyszczeniem i złożeniem 
na palety

m2 14,50

1.3 D-01.02.04
Rozbiórka nawierzchni dojść z kostki brukowej 
betonowej gr. 6 cm wraz z oczyszczeniem i złożeniem 
na palety

m2 5,40

1.4 D-01.02.04
Rozbiórka obrzeży chodnikowych betonowych gr. 8 
cm 

m 11,0

1.5 D-
Zdjęcie wierzchniej warstwy ziemi urodzajnej chumusu 
z darniną o gr. 10 cm z odwiezieniem urobki 
samochodami samowyładowczymi na odl.  do 5 km 

m2 259,39

1.6 D-01.02.04
Frezowanie warstw bitumicznych nawierzchni no gr. 7 
cm wraz z odwiezieniem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odl. do 5 km 

m2 34,0

1.7 D-01.02.04

Rozbiórka warstw konstrukcyjnych pod nawierzchnią 
drogi z kruszyw o gr. ok 25 cm wraz z odwiezieniem 
urobku samochodami samowyładowczymi na odl. do 5 
km 

m2 34,0

1.8 D-01.02.04 Demontaż słupków do znaków drogowych pionowych szt. 2,0

1.9 D-01.02.04 Demontaż tarcz do znaków drogowych pionowych szt. 2,0

2

2.1 D-02.01.01
Wykonanie nasypów ziemnych z gruntu 
dostarczonego na plac budowy wraz z zagęszczeniem 

m3 10,0

2.2 D-04.01.01 Roboty ziemne pod studnie chłonne m3 1,91

2.3 D-04.01.01 Wykonanie koryta na głebokość do 20 cm m2 181,39

2.4 D-04.01.01 Wykonanie koryta na głebokość do 25 cm m2 26,5

2.5 D-0401.02
Profilowanie i zagęszczanie podłooża pod warstwy 
konstrukcyjne nawierzchni 

m2 241,89

3

3.1 D-04.02.01
Wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr. 10 cm 
po zagęszczeniu 

m2 241,89

3.2 D-04.05.01
Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego 
cementem o0 Rm=5,0 MPa o gr. warstwy po 
zagęszczeniu 15 cm (chodniki i zjazdy)

m2 207,9

3.3 D-04.05.01
Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego 
cementem o0 Rm=15,0 MPa o gr. warstwy po 
zagęszczeniu 12 cm (chodniki i zjazdy)

m2 34,0

4

PODBUDOWY 

razem:

KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA

KOSZTORYS OFERTOWY

 Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Janowie na drodze gminnej 
nr 450405W Lucin - Janów

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE

razem:

ROBOTY ZIEMNE

razem:



4.1 D-08.01.01
Ustawienie kawężników betonowych o wym. 15x30 cm 
na podsypce cem.-piaskowej  ławie betonowej z 
oporem z betonu C8/10 (kawężnik wystający)

m 63,0

4.2 D-08.01.01
Ustawienie kawężników betonowych o wym. 15x30 cm 
na podsypce cem.-piaskowej  ławie betonowej z 
oporem z betonu C8/10 (kawężnik wtopiony)

m 46,6

4.3 D-08.01.01
Ustawienie obrzeży chodnikowych betonowych o wym. 
8x30 na podsypce cem.-piaskowej oraz ławie 
betonowej z oporem z betonu C8/10

m 94,0

5

5.1 D-05.03.23
Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej 
gr. 6 cm na podsypce cem.-piaskowej gr. 4 cm (kolor 
żółty)

m2 174,99

5.2 D-05.03.23
Wykonanie nawierzchni z płytek betonowych 
ostrzegawczych gr. 5 cm na podsypce cem.-piaskowej 
gr. 5 cm (kolor żółty)

m2 6,40

5.3 D-05.03.23
Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej 
gr. 8 cm na podsypce cem.-piaskowej gr. 4 cm (kolor 
grafit)

m2 26,5

5.4 D-05.03.23
Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej 
gr. 8 cm na podsypce cem.-piaskowej gr. 4 cm (kolor 
czerwony)

m2 34,0

6

6.1 D-03.02.01
Wykonanie studni chłonnej Ø 450 z osadnikiem z 
kręgów betonowych C35/45 i pokrywą żeliwną klasy 
C250

szt. 2,0

6.2 D-03.02.01
Wykonanie przykanalików Ø 250 z rur PEHD z 
nadaniem spadków

m 20,0

6.3 D-06.04.01
Wykonanie i pogłębienie rowów przydrożnych wraz z 
profilowaniem skar i dna rowu o szer. 0,4 m 

m 15,5

7

7.1 D-09.01.01 Wyrównanie i plantowanie terenu m2 51,5

7.2 D-09.01.01
Wykonanie zieleni poprzez obsianie terenów 
nasionami traw wraz z pielęgnacją do pierwszego 
koszenia 

m2 51,5

7.3 D-06.03.01
Wykonanie poboczy z kruszywa drogowego 
dolomitowego 0/31,5 mm gr. 12 po zagęszczeniu 

m2 78,0

8

8.1 D-07.02.01
Ustawienie słupków do znaków drogowych z rurek 
ocynkowanych o średnicy min. 5 cm 

szt. 3,0

8.2 D-07.02.01
Montaż  tablic  znaków drogowych   do słupków  i 
słupów  oświetleniowych grupy A, B, D.T

szt. 9,0

8.3 D-07.02.01 Montaż tabliczek do znakow drogowych pionowych szt. 2,0

8.4 D-07.01.01
Wykonanie oznakowania poziomego 
grubowarstwowego farbami  chemoutwardzalnymi, w 
kolorze biało czerwonym (znak P-10 i P-25)

m2 12,1

ELEMENTY ODWODNIENIA

razem:

ZIELEŃ

razem:

OZNAKOWANIE PIONOWE I POZIOME 

razem:

razem:

NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BRUKOWEJ

razem:



9

9.1 D-07.06.02
Punktowe elementy odblaskowe mocowane do jezdni 
na stałe(kolor czerwony o biały)

szt. 6,0

9.2 D-07.06.02
Montaż  barier ochronnych U-11 zabezpieczających 
ruch pieszy 

m 3,0

9.3 D-07.06.02

Ustawienie  lamp solarnych ledowych hybrydowych z 
turbina min. 90W i mocy  min 30W, strumień świetlny 
na poziomie 5500LM, barwa światła 3000-6000K, 
panel min. 270W,  akumulator  żelowy bezobsługowy 
min. 120Ah, wraz ze sterowaniem czasem pracy i 
mocy lampy, z czujnikiem zmierzchu, słup 
oświetleniowy wys. min 5,5 m, montaż oprawy 
oświetleniowej na wysięgniku  Słup wykonany ze stali 
ocynkowanej osadzony na fundamencie żelbetowym 
(F-100)

kpl. 2,0

URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCE RUCH PIESZY

razem:

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT:
Podatek VAT 23%:

Ogółem wartsość kosztorysowa robót brutto: 


