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Lp. SST 
Wyszczególnienie elementów 

rozliczeniowych 

Jednostka i ilość Cena Wartość 

jedn. suma złotych złotych 

1 2 3 4 5 6 7 

___ 
D-

M.00.00.00. 
WYMAGANIA OGÓLNE ___ ___ ___ ___ 

1   
Koszt dostosowania się do wymagań ST D-
M.00.00.00. i Warunków Kontraktu 

ryczałt 1 
  

2   
Koszt organizacji ruchu i jej utrzymania na czas 
robót  

ryczałt 1 
  

3   Koszt likwidacji organizacji ruchu na czas robót  ryczałt 1 
  

___ ___ RAZEM DZIAŁ 00.00.00 ___ ___ ___ 
 

___ D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE ___ ___ ___ ___ 

___ D.01.01.01. 
Roboty pomiarowe wraz z geodezyjną 
inwentaryzacją wykonanych robót 

___ ___ ___ ___ 

4   
roboty pomiarowe przy liniowych robotach 
ziemnych, trasa drogi                     

km 0,276 
  

___ D.01.02.01. Usunięcie drzew i krzewów ___ ___ ___ ___ 

5   
usunięcie drzew średnicy do 50cm wraz z 
karczowaniem pni i wywozem poza teren 
budowy 

szt. 25 
  

6   
usunięcie zakrzaczeń z wywozem poza teren 
budowy 

m2 100 
  

___ D.01.02.02. Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej ___ ___ ___ ___ 

7   
zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej  
wg tabeli   

m3 365 
  

___ D.01.02.04. 
Rozbiórka elementów dróg i innych obiektów 
zagospodarowania 

___ ___ ___ ___ 

8   rozbiórka istniejących ogrodzeń oraz bram m 230 
  

9   rozbiórka istniejącego przepustu betonowego m 11 
  

10   likwidacja studni głębinowej szt. 1 
  

11   
rozbiórka istniejącej nawierzchni drogi, żużel 
zmieszany z kruszywem i humusem 
wg tabeli   

m3 224 
  



Rozbudowa  drogi gminnej w m. Skarżysko Kościelne, ul. Spacerowa (379003T)  
 

KOSZTORYS OFERTOWY 

 

 

 

 

___ D.01.03.02. Przebudowa linii elektroenergetycznych ___ ___ ___ ___ 

12   
demontaż słupa typu ŻN z żerdzią typu 
rozkracznego wraz z powiązanymi elementami 
układu sieci elektroenergetycznej 

kpl 1 
  

13   
demontaż słupa typu ŻN z żerdzią typu 
pojedynczego wraz z powiązanymi elementami 
układu sieci elektroenergetycznej 

kpl 1 
  

14   

montaż i stawianie słupa typu E10,5/10 wraz z 
montażem przewodów izolowanych typu AsXSn, 
uchwytów osprzętu oraz oprawy do lamp 
sodowych 

kpl 1 
  

15   

montaż i stawianie słupa typu E10,5/4,3 wraz z 
montażem przewodów izolowanych typu AsXSn, 
uchwytów, wysięgników rurowych, przyłączy, 
osprzętu  oraz oprawy do lamp sodowych 

kpl 1 
  

___ D.01.03.04 Przebudowa linii teletechnicznej ___ ___ ___ ___ 

16   

demontaż napowietrznych przewodów 
kablowych  oraz światłowodowych wraz z 
powiązanymi elementami układu sieci 
telekomunikacyjnej 

m 914 
  

17   

zawieszenie kabli nadziemnych na podbudowie 
słupowej, kabel ósemkowy o średnicy 
zewnętrznej do 15mm wraz z montażem puszek 
słupowych oraz poprzeczników, pomiary 
kontrolne 

m 386 
  

18   

zawieszenie kabli światłowodowych na 
podbudowie słupowej, kabel okrągły zawieszany 
z ziemi wraz z montażem przełącznic oraz złącz, 
pomiary kontrolne 

m 450 
  

___ D.01.03.05 Przebudowa sieci wodociągowej ___ ___ ___ ___ 

19   
demontaż istniejącej sieci wodociągowej DN90 
PVC wraz z powiązanymi elementami układu 
sieci wodociągowej 

m 227 
  

20   
montaż rurociągów z rur polietylenowych o 
średnicy 90mm wraz z montażem kształtek, 
pomiary oraz próby kontrolne 

m 206 
  

21   
montaż rurociągów z rur polietylenowych o 
średnicy 40mm wraz z montażem kształtek, 
pomiary oraz próby kontrolne 

m 18 
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22   
zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z 
obudową o śr. 80mm,  

kpl. 2 
  

23   
zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z 
obudową o śr. 40mm,  

kpl. 7 
  

24   hydrant pożarowy podziemny o śr. 80mm kpl. 1 
  

25   
rury ochronne PEHD o śr. 90mm na przewodach 
wodociągowych 

m 8 
  

26   
rury ochronne PEHD o śr. 125mm na 
przewodach wodociągowych 

m 3 
  

27   
montaż otulin termoizolacyjnych dla rurociągów o 
śr. 40mm,  

m 3 
  

___ D.01.03.06 Przebudowa kanalizacji sanitarnej ___ ___ ___ ___ 

28   
wykonanie wydłużeń przykanalików z rur PVC 
łączonych na wcisk o średnicy 160mm,           

m 55 
  

___ ___ RAZEM DZIAŁ 01.00.00 ___ ___ ___ 
 

___ D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE ___ ___ ___ ___ 
___ D.02.01.01 Wykonanie wykopów ___ ___ ___ ___ 

29   
wykonanie wykopu w gruncie rodzimym z 
wywiezieniem na odkład poza teren budowy 
wg tabeli                                                                                                                    

m3 938 
  

___ D.02.03.01 Wykonanie nasypów ___ ___ ___ ___ 

30   
wykonanie nasypu z gruntu uzyskanego z 
dokopu 
wg tabeli                                                                                                                    

m3 149 
  

___ ___ RAZEM DZIAŁ 02.00.00 ___ ___ ___ 
 

___ D.03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO ___ ___ ___ ___ 

___ D.03.01.03 
Odwodnienie korpusu drogowego – przepust pod 
koroną drogi 

___ ___ ___ ___ 

31   
wykonanie fundamentu przepustu gr. 20,0cm  z 
mieszanki kruszywa naturalnego 0/31,5                                                                                                                       

m3 5 
  

32   
wykonanie podsypki piaskowej gr. 10,0cm  pod 
przepustem                                                                                                                   

m2 26 
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33   
ułożenie części przelotowej przepustu z rur 
PEHD  
Ø500  

m 13 
  

34   
wykonanie zasypki przepustu warstwami z 
mieszanki kruszywa naturalnego 0/20 wraz z 
zagęszczeniem                                                                                                                

m3 26 
  

35   

umocnienie brukiem kamiennym 16-20cm na 
podsypce cementowo piaskowej gr. 5,0cm z 
wypełnieniem spoin zaprawa piaskowo-
cementową wlotu i wylotu przepustów oraz skarp 
i dna rowu 

m2 8 
  

___ ___ RAZEM DZIAŁ 03.00.00 ___ ___ ___ 
 

___ D.04.00.00 PODBUDOWY ___ ___ ___ ___ 

___ D.04.01.01 
Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod 
warstwy konstrukcyjne 

___ ___ ___ ___ 

36   
profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy 
konstrukcyjne nowej nawierzchni jezdni i 
chodników  

m2 1 954 
  

___ D.04.02.01. Ulepszone podłoże z mieszanki niezwiązanej ___ ___ ___ ___ 

37   
warstwa ulepszonego gr. 20,0cm podłoża z 
mieszanki niezwiązanej lub gruntu 
niewysadzinowego o CBR≥20% 

m2 1 546 
  

___ D.04.03.01 
Oczyszczenie i skropienie warstw 
konstrukcyjnych 

___ ___ ___ ___ 

38   
oczyszczenie i skropienie warstw 
konstrukcyjnych pod warstwy asfaltowe 

m2 2 760 
  

___ D.04.04.02 
Podbudowa z mieszanki niezwiązanej 
stabilizowana  mechanicznie 

___ ___ ___ ___ 

39   
ułożenie warstwy podbudowy zasadniczej grub. 
20,0 cm z mieszanki niezwiązanej 0/31,5  

m2 1 380 
  

___ D.04.05.01. 
Ulepszone podłoże (warstwa mrozoochronna) z 
mieszanki związanej spoiwem hydraulicznymi 

___ ___ ___ ___ 

40   
warstwa mrozoochronna gr.15,0cm z mieszanki  
kruszywa związanego cementem kl. C1,5/2 

m2 1 546 
  

___ ___ RAZEM DZIAŁ 04.00.00 ___ ___ ___ 
 

___ D.05.00.00 NAWIERZCHNIE ___ ___ ___ ___ 
___ D.05.03.05.A Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego ___ ___ ___ ___ 

41   
ułożenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego 
AC 16 W 50/70 gr. 8,0cm 

m2 1 380 
  

___ D.05.03.05.B Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego ___ ___ ___ ___ 

42   
ułożenie warstwy ścieralnej z betonu 
asfaltowego AC 11 S 50/70 gr. 4,0cm 

m2 1 380 
  

___ ___ RAZEM DZIAŁ 05.00.00 ___ ___ ___ 
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___ D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE ___ ___ ___ ___ 
___ D.06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp ___ ___ ___ ___ 

43   
powierzchniowe umocnienie na gr. 5cm 
humusem wraz z obsiewem trawą skarpy, dna i 
przeciwskarpy 

m2 552 
  

44   
powierzchniowe umocnienie skarp płytami typu 
"ECO" gr. 8cm na podsypce piaskowej gr. 3cm z 
wypełnieniem humusem i nasionami traw                   

m2 44 
  

___ D.06.02.01 Przepusty (rowy kryte) pod zjazdami,  ___ ___ ___ ___ 

45   

wykonanie kompletnego przepustu (rowu 
krytego) pod zjazdami z rur PEHD Ø400 mm, na 
fundamencie gr. 20,0cm i zasypką z mieszanki 
niezwiązanej 0/20 wraz z umocnieniem wlotu i 
wylotu betonową prefabrykowaną ścianką 
kołnierzową                                                               

m 21 
  

___ D.06.04.01 
Odmulenie i regulacja istniejących rowów  
poprzecznych 

___ ___ ___ ___ 

46   
odmulenie i regulacja istniejących rowów  
poprzecznych                                                                                      

m 100 
  

___ ___ RAZEM DZIAŁ 06.00.00 ___ ___ ___ 
 

___ D.07.00.00 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU                                                                                   ___ ___ ___ ___ 

___ D.07.01.01 Oznakowanie poziome ___ ___ ___ ___ 

47   malowanie oznakowania poziomego m2 14 
  

___ D.07.02.01 Oznakowanie pionowe ___ ___ ___ ___ 

48   
ustawienie nowych słupków stalowych do 
znaków drogowych  

szt. 4 
  

49   
przymocowanie tarczy znaków do nowych 
słupków 

szt. 5 
  

___ ___ RAZEM DZIAŁ 07.00.00 ___ ___ ___ 
 

___ D.08.00.00 ELEMENTY ULIC ___ ___ ___ ___ 

___ D.08.01.01 Krawężniki betonowe ___ ___ ___ ___ 

50   

ustawienie krawężników betonowych 15x30 na 
podsypce cement. - piaskowej gr 3,0cm na ławie 
betonowej kl. C12/15 z oporem 30x10x15 oraz 
50x10x15 i podsypce cement. - piaskowej gr. 
5,0cm 

m 552 
  

___ D.08.02.02 Chodniki z kostki brukowej betonowej ___ ___ ___ ___ 

51   

ułożenie nawierzchni chodników z kostki 
betonowej gr. 6,0cm na  podsypce cement. - 
piaskowej gr. 3,0cm i warstwie ulepszonego 
podłoża gr. 10,0cm  z mieszanki związanej 
cementem kl. C1,5/2 

m2 408 
  

___ D.08.03.01 Obrzeża betonowe  ___ ___ ___ ___ 

52   
ustawienie obrzeży betonowych 30x8 na 
zjazdach i chodnikach na podsypce cement. - 
piaskowej gr. 3,0cm 

m 458 
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___ ___ Ścieki z elementów betonowych  ___ ___ ___ ___ 

53   

ustawienie ścieków betonowych korytkowych 
50x50x15 z drobnowymiarowych elementów 
betonowych na podsypce cement. - piaskowej 
gr. 5,0cm 

m 84 
  

54   

ustawienie ścieków betonowych z bloczków 
drogowych 14x20 z drobnowymiarowych 
elementów betonowych na podsypce cement. - 
piaskowej gr. 8,0cm na ławie betonowej kl. 
C12/15  
 i podsypce cement. - piaskowej gr. 5,0cm 

m 270 
  

55   

ustawienie ścieków betonowych skarpowych 
(trapezowych) 50x50x15 z drobnowymiarowych 
elementów betonowych na podsypce cement. - 
piaskowej gr. 5,0cm 

m 12 
  

56   

ustawienie korytka zamkniętego skrzynkowego 
żelbetowego 48,0x49,0cm na podsypce cem.-
piask. gr. 3,0cm i warstwie ulepszonego podłoża 
gr. 20cm z mieszanki niezwiązanej 

m 17 
  

___ ___ RAZEM DZIAŁ 08.00.00 ___ ___ ___ 
 

___ 09.00.00. ZIELEŃ DROGOWA ___ ___ ___ ___ 
___ D.09.01.01. Urządzenie trawników ___ ___ ___ ___ 

57   
humusowanie na grubość średnią 5cm wraz z 
obsiewem trawą          

m3 360 
  

___ ___ RAZEM DZIAŁ 09.00.00 ___ ___ ___ 
 

___ D.10.00.00 INNE ROBOTY ___ ___ ___ ___ 
___ D.10.07.01. Zjazdy do posesji ___ ___ ___ ___ 

58   

wykonanie zjazdów o nawierzchni z kostki 
betonowej gr. 8,0cm  na podsypce cement.-piask 
gr. 3,0cm i podbudowie gr. 12,0cm z mieszanki 
niezwiązanej 0/31,5 i ulepszonym podłożu gr. 
10,0cm z mieszanki związanej cementem 0/8 kl. 
C1,5/2, profilowanie i zagęszczenie podłoża 

m2 191 
  

___ D.10.10.10. 
Regulacja wysokościowa urządzeń uzbrojenia 
podziemnego 

___ ___ ___ ___ 

59   regulacja studzienek sanitarnych   szt. 12 
  

60   regulacja zasuw i studzienek wodociągowych     szt. 3 
  

___ ___ RAZEM DZIAŁ 10.00.00 ___ ___ ___ 
 

Ogółem netto zł 
 

Podatek VAT (23%) zł 
 

Razem brutto zł 
 

 

Słownie brutto………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

……………………………….dnia…………………………                                               …………..………………………………….                            

                                                                                                                                                             Podpis Wykonawcy 

UWAGA: Ceny jednostkowe i wartość należy podawać w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 


