Załącznik nr 11
KOSZTORYS OFERTOWY
NA USŁUGI W ZAKRESIE BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA DRÓG BĘDĄCYCH W ZARZĄDZIE ZAMAWIAJĄCEGO
Lp.

nr w
ST

Asortyment Robót

Jed.

Ilość

CZĘŚĆ - A, ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH

1

2

3

1.1

Remont nawierzchni bitumicznej o gr 4cm w
technologii na gorąco Obejmuje:
- materiał
- transport materiału
- przycięcie krawędzi
- oczyszczenie podbudowy
- skropienie podbudowy emulsją asfaltową
- rozłożenie masy bitumicznej
wyrównanie powierzchni
- wałowanie powierzchni
- uszczelnienie krawędzi masą asfaltową

m2

40,00

1.2

Naprawa nawierzchni gruntowej z ulepszeniem
na grubość 15 cm po zagęszczeniu rozłożonego
materiału(z ceną materiału)-mieszanka
optymalna frakcji 0/31,5mm. Obejmuje
- materiał
- transport materiału
- rozłożenie materiału ulepszającego
- profilowanie nawierzchni ulepszonej
- wałowanie nawierzchni ulepszonej

m2

1800,00

1.2

Naprawa nawierzchni gruntowej z ulepszeniem
na grubość 10 cm po zagęszczeniu rozłożonego
materiału(z ceną materiału)-mieszanka
optymalna frakcji 0/31,5mm. Obejmuje
- materiał
- transport materiału
- rozłożenie materiału ulepszającego
- profilowanie nawierzchni ulepszonej
- wałowanie nawierzchni ulepszonej

m2

870,00

Cena jed.

Wartość(netto)

4

5

1.1

1.1

Likwidacja przełomów dla nawierzchni z
podbudową z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie
Obejmuje:
rozebranie nawierzchni bitumicznej gr 5 cm z
wywozem materiału i jego utylizacją
- rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego
stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm z
wywozem materiału w miejsce wskazane przez
Zamawiającego
- korytowanie wraz z profilowaniem i
zagęszczeniem podłoża z odwozem urobku i
utylizacją
warstwa mrozoodporna z gruntu stabilizowanego
cementem 2,5 MPa
- podbudowa gr.
20 cm z kruszywa łamanego 0/63 mm
stabilizowanego mechanicznie
- warstwa wiążąca gr. 5,0 cm z betonu
asfaltowego wraz z wcześniejszym
oczyszczeniem i skropleniem powierzchni
emulsją asfaltową
- warstwa ścieralna gr. 4,0 cm z betonu
asfaltowego wraz z wcześniejszym
oczyszczeniem i skropieniem powierzchni
emulsją asfaltową oraz uszczelnieniem krawędzi
Likwidacja przełomów dla nawierzchni z
podbudową z gruntu stabilizowanego cementem
Obejmuje:
- rozebranie nawierzchni bitumicznej gr 5 cm z
wywozem materiału i jego utylizacją
- rozebranie podbudowy z gruntu
stabilizowanego cementem gr. 15 cm z wywozem
materiału i jego utylizacją
- wykonanie koryta gł. 24 cm wraz z
profilowaniem i zagęszczeniem podłoża z
odwozem urobku i utylizacją
- warstwa mrozoodporna z gruntu
stabilizowanego cementem 2,5 MPa gr. po
zagęszczeniu 15 cm
- podbudowa gr. 20 cm po zagęszczeniu z
kruszywa łamanego 0/63 mm stabilizowanego
mechanicznie
warstwa wiążąca gr. 5,0 cm z betonu
asfaltowego wraz z wcześniejszym
oczyszczeniem i skropleniem powierzchni
emulsją asfaltową
- warstwa ścieralna gr. 4,0 cm z betonu
asfaltowego wraz z wcześniejszym
oczyszczeniem i skropieniem powierzchni
emulsją asfaltową oraz uszczelnieniem krawędzi

m2

290,50

m3

90,00

RAZEM CZĘŚĆ - A
CZĘŚĆ - B, ZAKUP MATERIAŁÓW

6

Dostawa kruszywa frakcji optymalnej 0/31,5
Obejmuje
materiał
załadunek
transport samochodem samowyładowczym

7

Montaż znaków drogowych wraz ze słupkiem i
fundamentem
Obejmuje:
- materiał
- transport materiału
- roboty ziemne
- montaż znaku
- montaż słupka
- wykonanie fundametu z betonu C12/15
- wywiezienie nadmiaru urobku (Zamawiający
nie wskazuje miejsca wywozu)

1.4

t

81

szt.

10,00

RAZEM CZĘŚĆ - B
CZĘŚĆ - C, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH

8

9

10

11

1.2

Naprawa nawierzchni gruntowej przy użyciu
równiarki
Obejmuje
- profilowanie nawierzchni drogi

Godz.

60,00

1.2

Wykonanie robót ziemnych koparką z odwozem
na odl. do 5km
Obejmuje
- wykonanie wykopu
- odwóz urobku
(Zamawiający nie wskazuje miejsca wywozu)

m3

200,00

1.3

Usunięcie karp o średnicy do 50 cm
Obejmuje
- usunięcie karpy przy pomocy koparki
- wywiezienie karp
uzupełnienie gruntu po karpie oraz wyrównanie
terenu (Zamawiający nie wskazuje miejsca
wywozu)

szt.

17,00

1.4

Usunięcie drzew o średnicy do 100 cm
Obejmuje
- usunięcie karpy przy pomocy koparki karpy
- wywiezienie karp
uzupełnienie gruntu po karpie oraz wyrównanie
terenu (Zamawiający nie wskazuje miejsca
wywozu)

szt.

7,00

RAZEM CZĘŚĆ - C

ZESTAWIENIE ZBIORCZE DO PRZEDMIARU (KOSZTORYSU OFERTOWEGO)
Lp.

NAZWA CZĘŚCI

1.

RAZEM CZĘŚĆ - A

NETTO

VAT

BRUTTO

2.

RAZEM CZĘŚĆ - B

3.

RAZEM CZĘŚĆ - C
ŁĄCZNIE - CENA OFERTOWA BRUTTO

