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Podstawa opracowania 
Kod pozycji CPV

Nr specyfikacji technicz.
SST

Opis pozycji przedmiarowej Jed.  Obmiar 
Cena
 jedn.

 Warto ść robót  

Roboty pomiarowe przy  tyczeniu  dróg - tyczenie chodnika  po dokonaniu robót rozbiórkowych. 

Powierzchnia około 71,00 m2 

Rozebranie istbniejącegochodnika  o nwaierchni gruzobetonowej  o gr 15  cm wraz z podbudową 
.Materiał pochodzący z rozbiórki do wywozu na odległośc do 15 km.

F=4,50*5,2+(4,50+3,7)*0,5*1,50= 29,55  m2

Zregulacja istniejącej infrastruktury technicznej  - zawor wody wraz z wymaną żeliwa 

n=1

Zdjęcie warstwy ziemi  , darni ,  zmieszanej z tłuczniem ,Materiał pochodzący z rozbiórki  do wywozu 
na odległość do 15 km

F= ( 16,50-5,15)*3,65=41,43 m2 

Przdłuzenie  i  połaczenie istniejacego odcinka rury spustowej fi 110 mm w kierunku  ścieku ( zestaw ( 
kolanka , sztucer, czyszczak)  wraz  z wpięciem do  Aco_Drain 

Ryczałt 

             -   zł 

Profilowanie wraz z zageszczeniem podbudowy pod konstrukcje chodnika,ścieku ( całość zadania ) 

F= ( 16,50-5,15)*3,65+ 4,50*5,2+(4,50+3,7)*0,5*1,50  = 70,98 m2 

Wykonanie warstwy z piasku grubego  Gf8 ( pospółki )-grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm .

F= ( 16,50-5,15)*3,65+ 4,50*5,2+(4,50+3,7)*0,5*1,50  = 70,98 m2 

D-04.04.02   PODBUDOWY Kod CPV-45233000-9

7 Opis techniczny m2        70,98                        -   zł 

RAZEM  ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE 

D-04.01.01   PODBUDOWY Kod CPV-45233000-9

6 Opis techniczny m2        70,98                        -   zł 

5 Opis techniczny rycz.          1,00                        -   zł 

4 Opis techniczny m2        41,43                        -   zł 

3 Opis techniczny szt.          1,00                        -   zł 

D-01.02.04   ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE  Kod CPV- 45100 000-8

2 Opis techniczny m2        29,55                        -   zł 

Wzór Kosztorysu ofertowego    opracowany na podstaw ie przedmiaru robót 

Wojtkowice - chodnik  przy świetlicy 

D-01.01.01   ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE   Kod CPV- 4510 0000-8

1 Opis techniczny rycz.        1,000                        -   zł 



Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego  - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 

Wykonanie podbudowy tłuczniowej z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,50 
 i  gr 15 cm ,  F=70,98m2

             -   zł 

Nawierzchnia z kostki betonowej  brukowejo gr 6 cm - chodniki.Kostka szara Holland   z wypełnieniem 
szczelin pisakiem drobnym - chodnik

F=70,98 m2 

             -   zł 

Obrzeża betonowe 8*30*100 z wykonaniem ław betonowych z betonu C12/15

L=5,15 + 16,50 +3,75 =25,40  m

Ściek  z elementów  betonowych zakończony wylotem z Aco_Drain  z wykonaniem ław betonowych z 
betonu C12/15.W cenie jednostkowej  należy uwzględnić koszty związane z wykończeniem Aco-Drain 

L= 3,75m

             -   zł 

Oznakowanie  pionowe  ● ●  ●  ● 
Opracowanie projektu organizacji ruchu zastepczego  kpl.          1,00                        -   zł 

Wyniesienie w teren , utrzymanie  organizacji ruchu  tymczasowego na czas wykonywania prac  kpl.          1,00                        -   zł 

             -   zł 
                    -   zł 

                    -   zł 
                    -   zł 

opracował  data 

PODATEK VAT 23 %
RAZEM ELEMENTY KOSZTORYS (brutto) 

słownie  : 

RAZEM ELEMENTY ULIC

D-07.01.00  OZNAKOWANIE DRÓG I URZADZENIA BEZPIECZE ŃSTWA RUCHU  Kod CPV-45233280-5

12 Opis techniczny

RAZEM  OZNAKOWANIE DRÓG I URZADZENIA BEZPIECZE ŃSTWA RUCHU 

RAZEM ELEMENTY KOSZTORYS ( netto) 

D-08.05.01  ELEMENTY  ULIC Kod CPV-45233000-9

11 Opis techniczny  m          3,75                        -   zł 

RAZEM  NAWIERZCHNIE 

D-08.03.01  ELEMENTY  ULIC Kod CPV-45233000-9

10 Opis techniczny  m        25,40                        -   zł 

RAZEM   PODBUDOWY 

D-05.03.23   NAWIERZCHNIE Kod CPV-45233000-9

9 Opis techniczny m2        70,98                        -   zł 

8 Opis techniczny m2        70,98                        -   zł 


