
KOSZTORYS OFERTOWY
NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA PARKINGU PRZY UL. KS. SKAR GI

INWESTOR: GMINA GRÓJEC

ADRES INWESTORA: 05-600 GRÓJEC, UL. PIŁSUDSKIEGO 47

BRANŻA: DROGOWA

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT:

Podatek VAT:

Ogółem wartość kosztorysowa robót:

Słownie:

                         WYKONAWCA:                                                                                                                   INWESTOR:                         

Data opracowania                                                                                                                          Data zatwierdzenia

Numer Wyszczególnienie Jednostka Cena Wartość
elementów rozliczeniowych Nazwa Ilość PLN

1 2 3 4 5 6 7

1 D-01.01.01 ryczałt 1,00

2 Rozbiórka istniejącego budynku mieszkalnego ryczałt 1,00

3 ryczałt 1,00

4 ryczałt 1,00

5 D-01.02.04 m 20,00

6 D-01.02.04 m2 2,00

7 D-01.02.04 m 2,00

8 D-01.02.04 m 54,50

9 D-01.02.04 m2 179,00

10 D-01.02.04 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 10 cm m2 179,00

11 D-01.02.04 m2 59,00

12 D-02.01.01 m2 148,00

13 D.02.01.01 m3 310,00

14 D-02.03.01 m3 250,00

Lp.
Specyfikacji 
Technicznej

jedn. PLN

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach 
ziemnych wraz z geodezyjną inwentaryzacją 
powykonawczą

x

x Rozbiórka istniejących budynków gospodarczych 
(wszystkich znajdujących się na działce)

x
Likwidacja istniejących przyłączy energetycznego i 
wodno-kanalizacyjnego w ustaleniu z właścicielami 
sieci i przekazaniem materiałów właścicielowi sieci.

Roboty remontowe- cięcie piłą nawierzchni 
bitumicznych na gł. 6-10 cm- jezdnia przy 
krawężniku
Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek 
mineralno- bitumicznych przy krawężniku na jezdni 
na gł. 6 cm wraz z ewentualnym rozebraniem 
dolnych warstw podbudowy przy krawężniku. 
Materiał z rozbiórki przechodzi na własność 
Wykonawcy. Zwałka po stronie Wykonawcy
Rozebranie krawężnika betonowego przy krawędzi 
jezdni- krawężniki 20x30 na podsypce cementowo- 
piaskowej wraz z rozbiórką ław betonowych. 
Materiał z rozbiórki przechodzi na własność 
Wykonawcy. Zwałka po stronie Wykonawcy
Rozebranie murka betonowego wraz z barierką. Ilość 
gruzu betonowego ok. 0,1 m3/ 1 mb murka. Gruz 
przechodzi na własność Wykonawcy. Zwałka po 
stronie Wykonawcy
Rozebranie nawierzchni chodnika i zjazdu z kostki 
betonowej na podsypce cementowo- piaskowej- 
materiał do ponownego wbudowania. Nadmiar do 
przekazania Inwestorowi w miejsce wskazane przez 
Inwestora. Transport do 10 km.

Rozebranie nawierzchni zjazdu z betonu 
asfaltowego- 5 cm BA na bruku

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o 
grubości do 15 cm z wywozem na odl. do 5 km
Wykonanie wykopów z odwozem gruntu na zwałkę. 
Zwałka po stronie Wykonawcy.
Mechaniczne wykonanie nasypów z gruntu 
uzyskanego z dokopu i przywiezionego na miejsce 
wbudowania



Numer Wyszczególnienie Jednostka Cena Wartość
elementów rozliczeniowych Nazwa Ilość PLN

1 2 3 4 5 6 7

Lp.
Specyfikacji 
Technicznej

jedn. PLN

15 D-03.02.01.a szt. 1,00

16 D-04.01.01. m2 902,00

17 D-04.02.02. m2 689,00

18 D-04.04.02 m2 689,00

19 D-04.05.01 m2 902,00

20 D-05.03.23 m2 689,00

21 D-05.03.23 m2 165,00

22 D-05.03.23 m2 48,00

23 D-07.01.01 Oznakowanie poziome farbą akrylową m2 9,30

24 D-07.02.01 szt. 6,00

25 D-07.02.01 szt. 3,00

26 D-08.01.01.b m 20,00

27 D-08.01.01.b Regulacja wysokościowa krawężnika m 54,00

28 D-08.01.01.b m 12,00

29 D-08.01.01.b m 181,00

30 D-08.03.01 m 56,00

SUMA NETTO
VAT 23%

SUMA BRUTTO

Słownie BRUTTO:

Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń 
podziemnych przy objętości betonu (C12/15) w 
jednym miejscu od 0.2 do 0.3 m3
Profilowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni.
Warstwa odsączająca zagęszczona mechanicznie o 
gr. 10 cm z piasku
Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie sortowanego o frakcji 
0/63,5 gr warstwy 20 cm- pod parkingi, jezdnie 
manewrowe i zjazd. Kruszywo kwarcytowe lub 
dolomitowe.
Warstwa kruszywa stabilizowanego cementem o 
Rm=2,5- 5,0 MPa; warstwa gr. 15 cm. Mieszanka 
wyprodukowana i dostarczona z węzła 
betoniarskiego.
Nawierzchnia parkingów, jezdni manewrowych i 
zjazdu z kostki betonowej brukowej kolorowej gr. 8 
cm układanej na 3 cm podsypki cem-piaskowej 1:3 z 
wypełnieniem spoin piaskiem
Nawierzchnia chodników z kostki betonowej 
brukowej kolorowej gr. 8 cm układanej na 3 cm 
podsypki cem-piaskowej 1:3 z wypełnieniem spoin 
piaskiem (kostka z rozbiórki istniejącego chodnika)

Nawierzchnia chodników z kostki betonowej 
brukowej kolorowej gr. 8 cm układanej na 3 cm 
podsypki cem-piaskowej 1:3 z wypełnieniem spoin 
piaskiem

Ustawienie znaków drogowych informacyjnych typu 
II wraz z tabliczką typu T.

Słupki do znaków drogowych- ocynkowane, fi 50 
mm

Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych 
mieszankami mineralno- asfaltowymi gr. 6 cm na 
szer. ok 10 cm z obcinaniem krawędzi mechanicznie 
wraz z ewentualnym uzupełnieniem dolnych warstw 
podbudowy betonem C12/15

Krawężnik betonowy 20x30 cm na podsypce 
cementowo- piaskowej wraz z ławą betonową 
C12/15. (Ława 0,0825 m3/ 1 mb krawężnika)- 
krawężnik przy jezdni Ks. Skargi
Krawężnik betonowy 15x30 cm na podsypce 
cementowo- piaskowej wraz z ławą betonową 
C12/15. (Ława 0,0825 m3/ 1 mb krawężnika)
Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na 
podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełniane 
zaprawą cementową


