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SPIS DZIA ÓW

przedmiaru robót do kosztorysu na przebudow  dróg gminnych
 ul. Zau ek Rybacki – dz. nr 354, 395, 210

ul. Okrzei (ca a)
w m. I OWA gm. I OWA

cz. drogowa

Obejmuje grupy robót wg Ogólnej Specyfikacji Technicznej:

D-01.00.00 Roboty przygotowawcze – Kod CPV 45100000-8

D-02.00.00 Roboty ziemne - Kod CPV 45100000-8

D-03.00.00 Odwodnienie korpusu drogowego - Kod CPV 45230000-8

Regulacja pionowa studzienek

D-04.00.00 Podbudowy - Kod CPV 45233000-9

D-05.00.00 Nawierzchnie - Kod CPV 45233000-9

D-06.00.00 Roboty wyko czeniowe - Kod CPV 45100000-8

D-07.00.00 Oznakowanie dróg i urz dzenia bezp. ruchu - Kod CPV 45233280-5

D-08.00.00 Elementy ulic - Kod CPV 45233100-0



PRZEDMIAR ROBÓT
na przebudow  dróg gminnych

ul. Zau ek Rybacki - dz. nr 354, 395, 210 i ul. Okrzei (ca a)
w m. I OWA gm. I owa

PRZEDMIAR ROBÓT
L.p. KOD

Ogólnej Specyfikacji
Technicznej

KOD roboty
podstawowej

Wyszczególnienie elementów
 rozliczeniowych

Jednostka
nazwa

Ilo

x D-01.00.00 x ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - Kod CPV 45100000-8
1 D-01.01.01 BCD 01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w

terenie równinnym, ul. Zau ek Rybacki + ul. Okrzei:
219+331+403 = 953 m km 0,953

2 D-01.02.02 BCD 01 Mechaniczne usuni cie warstwy humusu grubo ci do 15
cm m2 2 681,000

3 D-01.02.04 BCD 16 Rozebranie chodników z kostki brukowej betonowej na
podsypce cementowo-piaskowej m2 75,000

4 D-01.02.04 BCD 14 czne rozebranie chodników z p yt betonowych o
wymiarach 35x35x5 cm u onych na podsypce
piaskowej, ul. Zau ek Rybacki + ul. Okrzei:  400+273+250
= 923 m2 m2 923,00

5 D-01.02.04 BCD 01 Mechaniczne rozebranie istniej cej podbudowy z t ucznia
grub. 10 cm - na zjazdach (rozbiórka nawierzchni z p yt
bet. uj ta powy ej) m2 80,00

6 D-01.02.04 BCD 01 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z t ucznia grub. 15
cm, ul. Zau ek Rybacki+ul. Okrzei: 300+120 = 420 m2

m2 420,00
7 D-01.02.04 BCD 05 czne rozebranie nawierzchni z mas mineralno-

bitumicznych grub. 4 cm, ul. Okrzei, rozebranie cz ci
istniej cej jezdni o szer. ok. 0,4 m; strona lewa, sp kana
nawierzchnia le ca na gruncie: 300 m2 m2 300,00

8 D-01.02.04 BCD 19 Rozebranie obrze y betonowych przy chodnikach, ul.
Zau ek Rybacki+ul. Okrzei:   200+185 +420 = 805 m2 m 805,00

9 D-01.02.04 BCD 17 czne rozebranie kraw ników betonowych u onych
na podsypce cementowo-piaskowej,  ul. Zau ek
Rybacki+ul. Okrzei:  430 + 370+620 =1420 m2 m 1420,00

10 D-01.02.04 BCD 29 Rozebranie aw podkraw nikowych z betonu   1420*0,06
= 85 m3 m3 85,00

11 D-01.02.04 BCP 451
35.01.10
01+02

Wywiezienie materia ów z rozbiórek na odl. 5 km:
75*0,06+923*0,05+80*0,10+420*0,15+300*0,04
+805*0,06*0,2+1420*0,3*0,15+85 = 292,5 m3 292,50

x D-02.00.00 x ROBOTY ZIEMNE  - Kod CPV 45100000-8 x
12 D-02.01.01 BRZ KNNR1

0201-0600
Roboty ziemne wykonywane koparkami o poj. ki 0,4
m3, grunt kat. III z transportem samochodami
samowy adowczymi na odl. 1 km  ul. Zau ek Rybacki +
Okrzei odc. I i II (tabele r.z.):  496+246+384 = 1126 m3 m3 1 126,00

13 D-02.01.01 BRZ KNNR1
0208-0200

Dodatek za transport gruntu na dalsze 4 km po drogach
utwardzonych m3 1 126,00

14 D-02.01.01 BCD 82 Roboty ziemne poprzeczne na przerzut wykonywane
cznie z wbudowaniem ziemi w nasyp, grunt kat. III wraz

z zag szczeniem i zwil eniem w miar  potrzeby warstw
zag szczanych wod , ul. Zau ek Rybacki + Okrzei odc. I i
II :  27+20+17= 64 m2 m3 64,00

15 D-02.01.01 BRZ KNNR1
0205-0200

Roboty ziemne wykonywane koparkami  w w ziemi
zmagazynowanej w ha dach, grunt kat. III,  z
odwiezieniem gruntu samochodami samowy adowczymi
na odl. 1 km na odk ad (gruntu uzyskanego z korytowania
pod nawierzchnie zjazdów - odc. ul. Okrzei od
Poniatowskiego do Hutniczej): 315*0,20 = 63 m3

m3 63,00
16 D-02.01.01 BRZ KNNR1

0208-0200
Dop ata za transport gruntu jw. na dalsze 4 km,
samochodami samowy adowczymi po drogach
utwardzonych m3 63,00

x D-03.00.00 x ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO - Kod CPV 45230000-8
x x x Uwaga: roboty kanalizacyjne uj to w oddzielnym

kosztorysie x x
17 D-03.02.01 BCD 111 Regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych

rewizyjnych, nadbudowa wykonana betonem szt. 11,00
18 D-03.02.01 BCD 101 Regulacja pionowa kratek ciekowych ulicznych,

nadbudowa wykonana betonem szt. 23,00
19 D-03.02.01 BCD 121 jw. lecz regulacja pionowa studzienek dla zaworów

wodociagowych, hydrantów i gazowych szt. 48,00
x D-04.00.00 x PODBUDOWY - Kod CPV 45233000-9 x x



PRZEDMIAR ROBÓT
na przebudow  dróg gminnych

ul. Zau ek Rybacki - dz. nr 354, 395, 210 i ul. Okrzei (ca a)
w m. I OWA gm. I owa

20 D-04.01.01 BCD 02 Kopanie koryta mechanicznie w gruncie kat. III g boko
kopania rednio 20 cm - pod konstrukcj  nawierzchni na
zjazdach gospodarczych na odc. ul. Zau ek Rybacki i
Okrzei odc. I i II 215+100 m2 (odc. ul. Okrzei od
Poniatowskiego do Hutniczej) = 315 m2 m2 315,00

21 D-04.01.02 BCD 03 Profilowanie i zag szczenie mechaniczne pod a pod
warstwy konstrukcyjne podbudowy nawierzchni, grunt kat.
III m2 3 258,00

22 D-04.03.01 BCD 04 Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych
bitumicznych: 3258+2500 = 5758 m2 m2 5 758,00

23 D-04.03.01 BCD 013 Oczyszczenie mechaniczne podbudowy t uczniowej m2 3 258,00
24 D-04.03.01 BCD 031 Skropienie mechaniczne podbudowy t uczniowej emulsj

asfaltow m2 3 258,00
25 D-04.03.01 BCD 04 Mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych

bitumicznych emulsj  asfaltow  - warstwy wi cej i
istniej cej naw. bitumicznej po frezowaniu:
3258+2500= 5758 m2 m2 5 758,00

26 D-04.04.02 BCD 03 Wykonanie warstwy dolnej podbudowy, grubo ci 25 cm, z
kruszywa amanego (t ucznia) stabilizowanego
mechanicznie, ul. Zau ek Rybacki +ul. Okrzei odcinek I i II:
1333+775+1150 = 3258 m2 m2 3 258,00

27 D-04.04.02 BCD 01 Wykonanie warstwy dolnej podbudowy pod nawierzchni
zjazdów, grubo ci 15 cm z kruszywa amanego
stabilizowanego mechanicznie, ul. Zau ek Rybacki+ul.
Okrzei (ca a): 60+155+100 = 315 m2 m2 315,00

x D-05.00.00 x NAWIERZCHNIE - Kod CPV 45233000-9 x x
28 D-05.03.05 BCD 083 Wykonanie warstwy wi cej z betonu asfaltowego,

grubo  warstwy po zag szczeniu 4 cm, ul. Zau ek
Rybacki + ul. Okrzei odc. I (148 mb) i II (182 mb):
1333+775+1150 = 3258 m2 (zestawienie powierzchni w
opisie technicznym) m2 3 258,00

29 D-05.03.05 BCD 12 Wykonanie warstwy cieralnej z betonu asfaltowego,
grubo  warstwy po zag szczeniu 4 cm, ul. Zau ek
Rybacki + ul. Okrzei: powierzchnia jw. m2 3 258,00

30 D-05.03.05 BCD 14 Wykonanie warstwy cieralnej z betonu asfaltowego,
grubo  warstwy po zag szczeniu 7 cm (grubo  warstwy
uwzgl dnia wyrównanie lokalnych nierówno ci istn. ulicy),
ulica Okrzei o nawierzchni istniej cej bitumicznej - odc. od
ul. Poniatowskiego do ul. Hutniczej: 2500 m2

m2 2 500,00
31 D-05.03.11 BCD 01 Wykonanie frezowania istniej cej nawierzchni asfaltowej

ulicy Okrzei na odcinku jw., przy redniej grubo ci
warstwy 2 cm, z odwiezieniem urobku m2 2 500,00

32 D-05.03.23 BCD 11 Wykonanie nawierzchni chodników z betonowej kostki
brukowej grub. 8 cm szarej, na podsypce piaskowej,
spoiny wype nione piaskiem                                    przy ul.
Zau ek Rybacki:              831 m2
przy ul. Okrzei odc. I i II:  222+535 = 757 m2                  ul.
Okrzei odcinek od Poniatowskiego do Hutniczej
od Poniatowskiego do Hutniczej:   892 m2
razem:                                          2480 m2 m2 2 480,00

33 D-05.03.23 BCD 32 Wykonanie nawierzchni zjazdów z betonowej kostki
brukowej grub. 8 cm czerwonej, na podsypce cementowo-
piaskowej piaskowej, spoiny wype nione piaskiem
przy ul. Zau ek Rybacki:                   60 m2
przy ul. Okrzei odc. I i II:  65+90 = 155 m2
ul. Okrzei odcinek
od Poniatowskiego do Hutniczej:   100 m2
razem:                                                 315 m2

m2 315,00
x D-06.00.00 x ROBOTY WYKO CZENIOWE - Kod CPV 45100000-8

34 D-06.01.01 BCD 03 Plantowanie powierzchni poboczy w gruncie kat. III  -
przed humusowaniem 1230+160 = 1390 m2 m2 1390,00

35 D-06.01.01 BCD 21 Humusowanie w-w  grub. rednio 10 cm bez dowozu
ziemi urodzajnej,  z obsianiem traw   - w m. jw m2 1 390,00

x D-07.00.00 OZNAKOWANIE DRÓG I URZ DZENIA BEZP. RUCHU - Kod CPV 45233280-5
D-07.01.01 Oznakowanie poziome x x

36 D-07.01.01 BCD 03 Oznakowanie poziome jezdni farb  chlorokauczukow   -
linie na przej ciach dla pieszych   (4*6)*0,5*12 = 144 m2

m2 144,00
D-07.02.01 Oznakowanie pionowe x x

37 D-07.02.01 BCD 02 Ustawienie s upków z rur stalowych o red. 70 mm wraz z
wykonaniem i zasypaniem do ów z ubiciem warstwami

szt. 30,00



PRZEDMIAR ROBÓT
na przebudow  dróg gminnych

ul. Zau ek Rybacki - dz. nr 354, 395, 210 i ul. Okrzei (ca a)
w m. I OWA gm. I owa

38 D-07.02.01 BCD 03 Przymocowanie do gotowych s upków tarcz znaków
drogowych odblaskowych - znaki ostrzegawcze "A" szt. 5,00

39 D-07.02.01 BCD 11 Przymocowanie do gotowych s upków tarcz znaków
drogowych odblaskowych - znaki  "B" szt. 4,00

40 D-07.02.01 BCD 03 Przymocowanie do gotowych s upków tarcz znaków
drogowych odblaskowych - znaki informacyjne "D" szt. 21,00

41 D-07.02.01 kalk. W . Ustawienie tablicy U-3d (kpl.) szt. 1,00
x D-08.00.00 x ELEMENTY ULIC - Kod CPV 45233100-0 x x

42 D-08.01.01 BCD 02 Ustawienie kraw ników betonowych najazdowych o
wym. 15x22 cm na podsypce cementowow-piaskowej i
awie betonowej z oporem - na wjazdach do posesji m 260,00

43 D-08.01.01 BCD 02 Ustawienie kraw ników betonowych o wym. 15x30 cm -
na podsypce cementowo-piaskowej i awie z oporem z
betonu B-15:                                                  przy ul.
Zau ek Rybacki:                440 m
przy ul. Okrzei odc. I i II: 285+360 = 645 m
ul. Okrzei od Poniatowskiego - Hutniczej 810 m
razem:                                                1895 m m 1 895,00

44 D-08.03.01 BCD 21 Ustawienie obrze y betonowych o wymiarach 8x30 cm na
podsypce cem.-piaskowej, spoiny wype nione zapraw
cementow                                             przy ul. Zau ek
Rybacki:    410 m
przy ul. Okrzei odc. I i II:   240+350= 590 m
ul. Okrzei od Poniatowskiego - Hutniczej 740 m
razem:                                                   1655 m m 1 655,00



KOSZTORYS LEPY

OBIEKT: PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH
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I Grupa robót kod CPV 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budow

II Grupa robót kod CPV 45200000-9 Prace in ynierii l dowej
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El bieta Kuziemska
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KOSZTORYS
na przebudow  dróg gminnych:

ul. Zau ek Rybacki i ul. Okrzei (ca a)
w m. I OWA

KOSZTORYS OFERTOWY

TABELA   ELEMENTÓW   ROZLICZENIOWYCH
L.p. KOD

Ogólnej Specyfikacji
Technicznej

KOD
roboty
podsta-
wowej

Wyszczególnienie elementów
 rozliczeniowych

Jednostka
nazwa     ilo

Cena
 jednostk.

Warto

x D-01.00.00 x ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - Kod CPV 45100000-8 x x
1 D-01.01.01 BCD 01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach

ziemnych w terenie równinnym, ul. Zau ek Rybacki +
ul. Okrzei: 219+331+403 = 953 m km 0,953

2 D-01.02.02 BCD 01 Mechaniczne usuni cie warstwy humusu grubo ci
do 15 cm m2 2 681,000

3 D-01.02.04 BCD 16 Rozebranie chodników z kostki brukowej betonowej
na podsypce cementowo-piaskowej m2 75,000

4 D-01.02.04 BCD 14 czne rozebranie chodników z p yt betonowych o
wymiarach 35x35x5 cm u onych na podsypce
piaskowej, ul. Zau ek Rybacki + ul. Okrzei:
400+273+250 = 923 m2 m2 923,00

5 D-01.02.04 BCD 01 Mechaniczne rozebranie istniej cej podbudowy z
ucznia grub. 10 cm - na zjazdach (rozbiórka

nawierzchni z p yt bet. uj ta powy ej) m2 80,00
6 D-01.02.04 BCD 01 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z t ucznia grub.

15 cm, ul. Zau ek Rybacki+ul. Okrzei: 300+120 =
420 m2 m2 420,00

7 D-01.02.04 BCD 05 czne rozebranie nawierzchni z mas mineralno-
bitumicznych grub. 4 cm, ul. Okrzei, rozebranie
cz ci istniej cej jezdni o szer. ok. 0,4 m; strona
lewa, sp kana nawierzchnia le ca na gruncie: 300
m2 m2 300,00

8 D-01.02.04 BCD 19 Rozebranie obrze y betonowych przy chodnikach,
ul. Zau ek Rybacki+ul. Okrzei:   200+185 +420 = 805
m2 m 805,00

9 D-01.02.04 BCD 17 czne rozebranie kraw ników betonowych
onych na podsypce cementowo-piaskowej,  ul.

Zau ek Rybacki+ul. Okrzei:  430 + 370+620 =1420
m2 m 1420,00

10 D-01.02.04 BCD 29 Rozebranie aw podkraw nikowych z betonu
1420*0,06 = 85 m3 m3 85,00

11 D-01.02.04 BCP 451
35.01.10
01+02

Wywiezienie materia ów z rozbiórek na odl. 5 km:
75*0,06+923*0,05+80*0,10+420*0,15+300*0,04
+805*0,06*0,2+1420*0,3*0,15+85 = 292,5 m3 292,50
Razem roboty przygotowawcze:

x D-02.00.00 x ROBOTY ZIEMNE  - Kod CPV 45100000-8 x x x
12 D-02.01.01 BRZ KNNR1

0201-0600
Roboty ziemne wykonywane koparkami o poj. ki
0,4 m3, grunt kat. III z transportem samochodami
samowy adowczymi na odl. 1 km  ul. Zau ek Rybacki
+ Okrzei odc. I i II (tabele r.z.):  496+246+384 =
1126 m3 m3 1 126,00

13 D-02.01.01 BRZ KNNR1
0208-0200

Dodatek za transport gruntu na dalsze 4 km po
drogach utwardzonych

m3 1 126,00
14 D-02.01.01 BCD 82 Roboty ziemne poprzeczne na przerzut wykonywane

cznie z wbudowaniem ziemi w nasyp, grunt kat. III
wraz z zag szczeniem i zwil eniem w miar
potrzeby warstw zag szczanych wod , ul. Zau ek
Rybacki + Okrzei odc. I i II :  27+20+17= 64 m2

m3 64,00
15 D-02.01.01 BRZ KNNR1

0205-0200
Roboty ziemne wykonywane koparkami  w w ziemi
zmagazynowanej w ha dach, grunt kat. III,  z
odwiezieniem gruntu samochodami
samowy adowczymi na odl. 1 km na odk ad (gruntu
uzyskanego z korytowania pod nawierzchnie
zjazdów - odc. ul. Okrzei od Poniatowskiego do
Hutniczej): 315*0,20 = 63 m3 m3 63,00

16 D-02.01.01 BRZ KNNR1
0208-0200

Dop ata za transport gruntu jw. na dalsze 4 km,
samochodami samowy adowczymi po drogach
utwardzonych m3 63,00
Razem roboty ziemne:



KOSZTORYS
na przebudow  dróg gminnych:

ul. Zau ek Rybacki i ul. Okrzei (ca a)
w m. I OWA

x D-03.00.00 x ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO - Kod CPV 45230000-8 x
x x x Uwaga: roboty kanalizacyjne uj to w oddzielnym

kosztorysie x x x x
17 D-03.02.01 BCD 111 Regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych

rewizyjnych, nadbudowa wykonana betonem szt. 11,00
18 D-03.02.01 BCD 101 Regulacja pionowa kratek ciekowych ulicznych,

nadbudowa wykonana betonem szt. 23,00
19 D-03.02.01 BCD 121 jw. lecz regulacja pionowa studzienek dla zaworów

wodociagowych, hydrantów i gazowych szt. 48,00
Razem odwodnienie:

x D-04.00.00 x PODBUDOWY - Kod CPV 45233000-9 x x x x
20 D-04.01.01 BCD 02 Kopanie koryta mechanicznie w gruncie kat. III

boko  kopania rednio 20 cm - pod konstrukcj
nawierzchni na zjazdach gospodarczych na odc. ul.
Zau ek Rybacki i Okrzei odc. I i II 215+100 m2 (odc.
ul. Okrzei od Poniatowskiego do Hutniczej) = 315
m2 m2 315,00

21 D-04.01.02 BCD 03 Profilowanie i zag szczenie mechaniczne pod a
pod warstwy konstrukcyjne podbudowy nawierzchni,
grunt kat. III m2 3 258,00

22 D-04.03.01 BCD 04 Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych
bitumicznych: 3258+2500 = 5758 m2

m2 5 758,00
23 D-04.03.01 BCD 013 Oczyszczenie mechaniczne podbudowy t uczniowej

m2 3 258,00
24 D-04.03.01 BCD 031 Skropienie mechaniczne podbudowy t uczniowej

emulsj  asfaltow m2 3 258,00
25 D-04.03.01 BCD 04 Mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych

bitumicznych emulsj  asfaltow  - warstwy wi cej i
istniej cej naw. bitumicznej po frezowaniu:
3258+2500= 5758 m2

m2 5 758,00
26 D-04.04.02 BCD 03 Wykonanie warstwy dolnej podbudowy, grubo ci 25

cm, z kruszywa amanego (t ucznia) stabilizowanego
mechanicznie, ul. Zau ek Rybacki +ul. Okrzei
odcinek I i II: 1333+775+1150 = 3258 m2

m2 3 258,00
27 D-04.04.02 BCD 01 Wykonanie warstwy dolnej podbudowy pod

nawierzchni  zjazdów, grubo ci 15 cm z kruszywa
amanego stabilizowanego mechanicznie, ul. Zau ek
Rybacki+ul. Okrzei (ca a): 60+155+100 = 315 m2

m2 315,00
Razem podbudowa:

x D-05.00.00 x NAWIERZCHNIE - Kod CPV 45233000-9 x x x x
28 D-05.03.05 BCD 083 Wykonanie warstwy wi cej z betonu asfaltowego,

grubo  warstwy po zag szczeniu 4 cm, ul. Zau ek
Rybacki + ul. Okrzei odc. I (148 mb) i II (182 mb):
1333+775+1150 = 3258 m2 (zestawienie
powierzchni w opisie technicznym) m2 3 258,00

29 D-05.03.05 BCD 12 Wykonanie warstwy cieralnej z betonu asfaltowego,
grubo  warstwy po zag szczeniu 4 cm, ul. Zau ek
Rybacki + ul. Okrzei: powierzchnia jw.

m2 3 258,00
30 D-05.03.05 BCD 14 Wykonanie warstwy cieralnej z betonu asfaltowego,

grubo  warstwy po zag szczeniu 7 cm (grubo
warstwy uwzgl dnia wyrównanie lokalnych
nierówno ci istn. ulicy),  ulica Okrzei o nawierzchni
istniej cej bitumicznej - odc. od ul. Poniatowskiego
do ul. Hutniczej: 2500 m2 m2 2 500,00

31 D-05.03.11 BCD 01 Wykonanie frezowania istniej cej nawierzchni
asfaltowej ulicy Okrzei na odcinku jw., przy redniej
grubo ci warstwy 2 cm, z odwiezieniem urobku

m2 2 500,00



KOSZTORYS
na przebudow  dróg gminnych:

ul. Zau ek Rybacki i ul. Okrzei (ca a)
w m. I OWA

32 D-05.03.23 BCD 11 Wykonanie nawierzchni chodników z betonowej
kostki brukowej grub. 8 cm szarej, na podsypce
piaskowej, spoiny wype nione piaskiem
przy ul. Zau ek Rybacki:              831 m2
przy ul. Okrzei odc. I i II:  222+535 = 757 m2
ul. Okrzei odcinek od Poniatowskiego do Hutniczej
od Poniatowskiego do Hutniczej:   892 m2
razem:                                          2480 m2

m2 2 480,00
33 D-05.03.23 BCD 32 Wykonanie nawierzchni zjazdów z betonowej kostki

brukowej grub. 8 cm czerwonej, na podsypce
cementowo-piaskowej piaskowej, spoiny wype nione
piaskiem
przy ul. Zau ek Rybacki:                   60 m2
przy ul. Okrzei odc. I i II:  65+90 = 155 m2
ul. Okrzei odcinek
od Poniatowskiego do Hutniczej:   100 m2
razem:                                                 315 m2 m2 315,00
Razem nawierzchnie:

x D-06.00.00 x ROBOTY WYKO CZENIOWE - Kod CPV 45100000-8 x x
34 D-06.01.01 BCD 03 Plantowanie powierzchni poboczy w gruncie kat. III  -

przed humusowaniem 1230+160 = 1390 m2 m2 1390,00
35 D-06.01.01 BCD 21 Humusowanie w-w  grub. rednio 10 cm bez

dowozu ziemi urodzajnej,  z obsianiem traw   - w m.
jw m2 1 390,00
Razem roboty wyko czeniowe:

x D-07.00.00 OZNAKOWANIE DRÓG I URZ DZENIA BEZP. RUCHU - Kod CPV 45233280-5 x
D-07.01.01 Oznakowanie poziome x x x x

36 D-07.01.01 BCD 03 Oznakowanie poziome jezdni farb
chlorokauczukow   - linie na przej ciach dla
pieszych   (4*6)*0,5*12 = 144 m2 m2 144,00

D-07.02.01 Oznakowanie pionowe x x x x
37 D-07.02.01 BCD 02 Ustawienie s upków z rur stalowych o red. 70 mm

wraz z wykonaniem i zasypaniem do ów z ubiciem
warstwami szt. 30,00

38 D-07.02.01 BCD 03 Przymocowanie do gotowych s upków tarcz znaków
drogowych odblaskowych - znaki ostrzegawcze "A"

szt. 5,00
39 D-07.02.01 BCD 11 Przymocowanie do gotowych s upków tarcz znaków

drogowych odblaskowych - znaki  "B" szt. 4,00
40 D-07.02.01 BCD 03 Przymocowanie do gotowych s upków tarcz znaków

drogowych odblaskowych - znaki informacyjne "D"
szt. 21,00

41 D-07.02.01 kalk. W . Ustawienie tablicy U-3d (kpl.) szt. 1,00
Razem urz dzenia BRD:

x D-08.00.00 x ELEMENTY ULIC - Kod CPV 45233100-0 x x x x
42 D-08.01.01 BCD 02 Ustawienie kraw ników betonowych najazdowych o

wym. 15x22 cm na podsypce cementowow-
piaskowej i awie betonowej z oporem - na wjazdach
do posesji m 260,00

43 D-08.01.01 BCD 02 Ustawienie kraw ników betonowych o wym. 15x30
cm - na podsypce cementowo-piaskowej i awie z
oporem z betonu B-15:
przy ul. Zau ek Rybacki:                440 m
przy ul. Okrzei odc. I i II: 285+360 = 645 m
ul. Okrzei od Poniatowskiego - Hutniczej 810 m
razem:                                                1895 m m 1 895,00

44 D-08.03.01 BCD 21 Ustawienie obrze y betonowych o wymiarach 8x30
cm na podsypce cem.-piaskowej, spoiny wype nione
zapraw  cementow                                             przy
ul. Zau ek Rybacki:    410 m
przy ul. Okrzei odc. I i II:   240+350= 590 m
ul. Okrzei od Poniatowskiego - Hutniczej 740 m
razem:                                                   1655 m m 1 655,00
Razem elementy ulic:

OGÓ EM WARTO  KOSZTORYSU (NETTO):



PRZEDMIAR ROBÓT

OBIEKT: PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH

UL. ZAU EK RYBACKI – dz. nr 354, 395, 210 i UL. OKRZEI  - dz. nr 286, 386, 294

W M. I OWA GM. I OWA

BRAN A: KANALIZACJA

Kod g ówny przedmiotu zamówienia:

CPV 45000000-7 Roboty budowlane

I Grupa robót kod CPV 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budow

II Grupa robót kod CPV 45200000-9 Prace in ynierii l dowej

INWESTOR: GMINA I OWA

                                UL. EROMSKIEGO 29

                                 68-120 I OWA

OPRACOWA A:

El bieta Kuziemska

Maj 2010 r.



SPIS DZIA ÓW

przedmiaru robót do kosztorysu na przebudow  dróg gminnych
 ul. Zau ek Rybacki – dz. nr 354, 395, 210

ul. Okrzei – dz. nr 286, 386, 294
w m. I OWA gm. I OWA

KANALIZACJA

Obejmuje grupy robót wg Ogólnej Specyfikacji Technicznej:

D-01.00.00 Roboty przygotowawcze – Kod CPV 45100000-8

D-02.00.00 Roboty ziemne - Kod CPV 45100000-8

D-03.00.00 Odwodnienie korpusu drogowego - Kod CPV 45230000-8



PRZEDMIAR ROBÓT
na wykonanie kanalizacji deszczowej

w zwi zku z projektowan  przebudow  dróg gminnych
ul. Zau ek Rybacki - dz. nr 354, 395, 210 i ul. Okrzei - dz. nr 286, 386, 294

w m. I OWA gm. I owa

PRZEDMIAR ROBÓT
L.p. KOD

Ogólnej Specyfikacji
Technicznej

KOD roboty
podstawowej

Wyszczególnienie elementów
 rozliczeniowych

Jednostka
nazwa

Ilo

x D-01.00.00 x ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - Kod CPV 45100000-8
1 D-01.02.04 BCD 063 Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej grub. 4

cm z odwiezieniem materia ów z rozbiórki na odl. 5 km -
ul. Zau ek Rybacki m2 70,000

2 D-01.02.04 BCD 013 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa
amanego grub. warstwy 15 cm z odwiezieniem
materia ów z rozbiórki na odl. 5 km m2 70,000

x D-02.00.00 x ROBOTY ZIEMNE  - Kod CPV 45100000-8 x
3 D-02.01.01 BRZ KNNR1

0307-0200
Wykopy liniowe wykonywane r czne w gruncie kat. III, o
cianach pionowych szer. 1,0 m g boko ci rednio do 1,5

m: ul. Zau ek Rybacki: dla kana u d . 90 m fi 160 mm oraz
150 m kana u fi 250 mm + 3 szt. studzienek kanaliz. i 14
szt. studzienek wpustowych; ul. Okrzei: dla kana u fi
160mm d ug. 25 m, studz. wpustowe 5 szt. (przyj to 50%
wykopów wykonywanych r cznie i 50% mechanicznie):
(90+150+25)*1,0*1,5+3*[2,45*2,45*1,5]+19*[1,4*1,4*1,5] =
(397+36+57)*50% = 490*0,5= 245 m3

m3 245,00
4 D-02.01.01 BRZ KNNR1

0212-0201
Wykopy jamiste wykonywane koparkami o poj. ki 0,25
m3 w gruncie kat. III - dla kana u jw. (przyj to jw.
wykonanie 50 % wykopów mechanicznie tj. 490*0,5= 245
m3) m3 245,00

5 D-02.01.01 BRZ KNNR1
0313-0400

urowe umocnienie cian wykopów jw. palami
szalunkowymi (wypraskami), wraz z rozbiórk cian
wykopów szer. do 1 m, w gruncie kat. III:
dla kana ów:     (90+150+25)*2*1,5 = 265 m2
studzienki: 3*(4*2,45*2)+19*(4*1,4*1,5)=220 m2
razem:                                          485 m2 m2 485,00

6 D-02.01.01 BRZ KNNR1
0313-0800

Dodatek za dalszy 1 m szeroko ci wykopu przy
deskowaniu a urowym - cian wykopów dla studzienek:
68 m2 m2 68,00

7 D-02.01.01 BRZ KNNR1
0318-0100

Zasypywanie wykopów o cianach pionowych (kanalizacja
deszczowa red. 200 mm i 160 mm, oraz studzienki)  z
zag szczeniem mechanicznym grunt kat. III: 490 -
[(52+100) + 150*3,14*0,125*0,125 +
115*3,14*0,08*0,08+3*3,14*0,6*0,6*2+19*3,14*0,25*0,25*
1,5] = 490-170 = 320 m3 m3 320,00

8 D-02.01.01 BRZ KNNR1
0205-0400

Wykopy wykonywane koparkami w ziemi
zmagazynowanej w ha dach, z transportem samochodami
samowy adowczymi na odl. 1 km, grunt kat. III -
odwiezienie nadmiaru gruntu z wykopów dla kana ów i
studzienek: 490-320 = 170 m3 m3 170,00

9 D-02.01.01 BRZ KNNR1
0208-0200

jw. - dop ata za dalsze 4 km przewozu gruntu jw. po
drogach utwardzonych m3 170,00

x D-03.00.00 x
10 D-03.02.01 BRI KNNR4

1411-0200
Wykonanie pod a pod kana y i obiekty z materia ów
sypkich, grubo  warstwy 15 cm - dla kana u rednicy
250mm i 160mm, oraz 20 cm dla studzienek:
(90+150+25)*1*0,15+3*2,45*2,45*0,2+19* 1,4*1,4*0,2 =
40+4+8=52 m3 m3 52,00

11 D-03.02.01 BRI KNNR4
1411-0300

Wykonanie obsypki na u onych kana ach  z materia ów
sypkich, grubo  warstwy nad rur  kana u 20 cm:
150*1,0*0,45+(90+25)*1,0*0,36 -
[(150*3,14*0,125*0,125)+(115*3,14*0,08*0,08)] = 109-9
=100 m3 m3 100,00

12 D-03.02.01 BRI KNNR4
1305-0500

Monta  kana ów z rur kamionkowych kielichowych o
rednicy 250 mm z uszczelk : kana  w ul. Zau ek Rybacki,
ugo : 150 m m 150,00

13 D-03.02.01 BRI KNNR4
1308-0200

Monta  kana ów z rur PVC o rednicy 160 mm czonych
na wcisk z uszczelk   - ul. Zau ek Rybacki d . 90 m + ul.
Okrzei d . 25 m = 115 m m 115,00

14 D-03.02.01 BRI KNNR4
1413-0300
1413-0400

Monta  studni rewizyjnych w gotowych wykopach z
kr gów betonowych o rednicy 1200 mm jw.  g b. 1,5 m
z w azem eliwnym typu ci kiego, dno prefabrykowane;
ul. Zau ek Rybacki 3 szt. szt. 3,00

ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO - Kod CPV 45230000-8



PRZEDMIAR ROBÓT
na wykonanie kanalizacji deszczowej

w zwi zku z projektowan  przebudow  dróg gminnych
ul. Zau ek Rybacki - dz. nr 354, 395, 210 i ul. Okrzei - dz. nr 286, 386, 294

w m. I OWA gm. I owa

15 D-03.02.01 BRI KNNR4
1424-0100

Monta  studzienek ciekowych ulicznych z kr gów
betonowych o rednicy 500 mm z osadnikiem i syfonem;
ul. Zau ek Rybacki: 14 szt., ul. Okrzei: 5 szt. szt. 19,00

16 D-03.02.01 BRI KNNR4
2017-03 ANAL.

Wykonanie przej  przez cian  betonow  istniej cej
studni kanalizacyjnej grub.  15 cm - wstawka studzienna -
dla w czenia proj. kana u o rednicy 250 mm

przej cie 4,00
17 D-03.02.01 BRI KNNR4

1610-0300
Próba wodna szczelno ci sieci kanalizacyjnej z rur o red.
250 mm próba 3,00

18 D-03.02.01 BRI KNNR4
1610-0400

Próba wodna szczelno ci przykanalików z rur PE o red.
160 mm próba 12,00

19 D-03.02.01 Kalk. indywid. Obs uga geodezyjna kpl. 2,00



KOSZTORYS LEPY

OBIEKT: PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH

UL. ZAU EK RYBACKI – dz. nr 354, 395, 210 i UL. OKRZEI  - dz. nr 286, 386, 294

W M. I OWA GM. I OWA

BRAN A: KANALIZACJA

Kod g ówny przedmiotu zamówienia:

CPV 45000000-7 Roboty budowlane

I Grupa robót kod CPV 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budow

II Grupa robót kod CPV 45200000-9 Prace in ynierii l dowej

INWESTOR: GMINA I OWA

                                UL. EROMSKIEGO 29

                                 68-120 I OWA

OPRACOWA A:

El bieta Kuziemska

Maj 2010 r.



KOSZTORYS
 na wykonanie kanalizacji deszczowej

w zwi zku z projektowan  przebudow  ulic Zau ek Rybacki i Okrzei
w m. I owa gm. I owa

KOSZTORYS OFERTOWY

TABELA   ELEMENTÓW   ROZLICZENIOWYCH
L.p. KOD

Ogólnej Specyfikacji
Technicznej

KOD
roboty
podsta-
wowej

Wyszczególnienie elementów
 rozliczeniowych

Jednostka
nazwa     ilo

Cena
 jednostk.

Warto

x D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - Kod CPV 45100000-8 x x
1 D-01.02.04 BCD 063 Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej

grub. 4 cm z odwiezieniem materia ów z rozbiórki na
odl. 5 km - ul. Zau ek Rybacki m2 70,000

2 D-01.02.04 BCD 013 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa
amanego grub. warstwy 15 cm z odwiezieniem
materia ów z rozbiórki na odl. 5 km m2 70,000
Razem roboty przygotowawcze:

x D-02.00.00 x ROBOTY ZIEMNE  - Kod CPV 45100000-8 x x x
3 D-02.01.01 BRZ KNNR1

0307-0200
Wykopy liniowe wykonywane r czne w gruncie kat.
III, o cianach pionowych szer. 1,0 m g boko ci
rednio do 1,5 m: ul. Zau ek Rybacki: dla kana u d .

90 m fi 160 mm oraz 150 m kana u fi 250 mm + 3
szt. studzienek kanaliz. i 14 szt. studzienek
wpustowych; ul. Okrzei: dla kana u fi 160mm d ug.
25 m, studz. wpustowe 5 szt. (przyj to 50%
wykopów wykonywanych r cznie i 50%
mechanicznie):
(90+150+25)*1,0*1,5+3*[2,45*2,45*1,5]+19*[1,4*1,4*
1,5] = (397+36+57)*50% = 490*0,5= 245 m3 m3 245,00

4 D-02.01.01 BRZ KNNR1
0212-0201

Wykopy jamiste wykonywane koparkami o poj. ki
0,25 m3 w gruncie kat. III - dla kana u jw. (przyj to
jw. wykonanie 50 % wykopów mechanicznie tj.
490*0,5= 245 m3) m3 245,00

5 D-02.01.01 BRZ KNNR1
0313-0400

urowe umocnienie cian wykopów jw. palami
szalunkowymi (wypraskami), wraz z rozbiórk cian
wykopów szer. do 1 m, w gruncie kat. III:
dla kana ów:     (90+150+25)*2*1,5 = 265 m2
studzienki: 3*(4*2,45*2)+19*(4*1,4*1,5)=220 m2
razem:                                          485 m2 m2 485,00

6 D-02.01.01 BRZ KNNR1
0313-0800

Dodatek za dalszy 1 m szeroko ci wykopu przy
deskowaniu a urowym - cian wykopów dla
studzienek:  68 m2 m2 68,00

7 D-02.01.01 BRZ KNNR1
0318-0100

Zasypywanie wykopów o cianach pionowych
(kanalizacja deszczowa red. 200 mm i 160 mm,
oraz studzienki)  z zag szczeniem mechanicznym
grunt kat. III: 490 - [(52+100) +
150*3,14*0,125*0,125 +
115*3,14*0,08*0,08+3*3,14*0,6*0,6*2+19*3,14*0,25*
0,25*1,5] = 490-170 = 320 m3 m3 320,00

8 D-02.01.01 BRZ KNNR1
0205-0400

Wykopy wykonywane koparkami w ziemi
zmagazynowanej w ha dach, z transportem
samochodami samowy adowczymi na odl. 1 km,
grunt kat. III - odwiezienie nadmiaru gruntu z
wykopów dla kana ów i studzienek: 490-320 = 170
m3 m3 170,00

9 D-02.01.01 BRZ KNNR1
0208-0200

jw. - dop ata za dalsze 4 km przewozu gruntu jw. po
drogach utwardzonych

m3 170,00
Razem roboty ziemne:

x D-03.00.00 x x
10 D-03.02.01 BRI KNNR4

1411-0200
Wykonanie pod a pod kana y i obiekty z
materia ów sypkich, grubo  warstwy 15 cm - dla
kana u rednicy 250mm i 160mm, oraz 20 cm dla
studzienek:
(90+150+25)*1*0,15+3*2,45*2,45*0,2+19*
1,4*1,4*0,2 = 40+4+8=52 m3 m3 52,00

11 D-03.02.01 BRI KNNR4
1411-0300

Wykonanie obsypki na u onych kana ach  z
materia ów sypkich, grubo  warstwy nad rur
kana u 20 cm:  150*1,0*0,45+(90+25)*1,0*0,36 -
[(150*3,14*0,125*0,125)+(115*3,14*0,08*0,08)] =
109-9 =100 m3 m3 100,00

12 D-03.02.01 BRI KNNR4
1305-0500

Monta  kana ów z rur kamionkowych kielichowych o
rednicy 250 mm z uszczelk : kana  w ul. Zau ek

Rybacki, d ugo : 150 m m 150,00

ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO - Kod CPV 45230000-8



KOSZTORYS
 na wykonanie kanalizacji deszczowej

w zwi zku z projektowan  przebudow  ulic Zau ek Rybacki i Okrzei
w m. I owa gm. I owa

13 D-03.02.01 BRI KNNR4
1308-0200

Monta  kana ów z rur PVC o rednicy 160 mm
czonych na wcisk z uszczelk   - ul. Zau ek Rybacki
. 90 m + ul. Okrzei d . 25 m = 115 m m 115,00

14 D-03.02.01 BRI KNNR4
1413-0300
1413-0400

Monta  studni rewizyjnych w gotowych wykopach z
kr gów betonowych o rednicy 1200 mm jw.  g b.
1,5 m z w azem eliwnym typu ci kiego, dno
prefabrykowane; ul. Zau ek Rybacki 3 szt. szt. 3,00

15 D-03.02.01 BRI KNNR4
1424-0100

Monta  studzienek ciekowych ulicznych z kr gów
betonowych o rednicy 500 mm z osadnikiem i
syfonem; ul. Zau ek Rybacki: 14 szt., ul. Okrzei: 5
szt. szt. 19,00

16 D-03.02.01 BRI KNNR4
2017-03
ANAL.

Wykonanie przej  przez cian  betonow
istniej cej studni kanalizacyjnej grub.  15 cm -
wstawka studzienna - dla w czenia proj. kana u o
rednicy 250 mm

przej
cie 4,00

17 D-03.02.01 BRI KNNR4
1610-0300

Próba wodna szczelno ci sieci kanalizacyjnej z rur o
red. 250 mm próba 3,00

18 D-03.02.01 BRI KNNR4
1610-0400

Próba wodna szczelno ci przykanalików z rur PE o
red. 160 mm próba 12,00

19 D-03.02.01 Kalk.
indywid.

Obs uga geodezyjna
kpl. 2,00

Razem odwodnienie:
OGÓ EM  WARTO  KOSZTORYSU (NETTO):

uwaga: roboty zwi zane z odtworzeniem nawierzchni i podbudowy w miejscu uprzedniej rozbiórki dla u enia kanalizacji deszczowej zosta y
uj te w kosztorysie drogowym


