
KOSZTORYS  OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówie ń
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Remont dróg gminnych na terenie Gminy Radzanów.      
ADRES INWESTYCJI   :     Radzanów-Gołosze; Branica-Błeszno; Ratoszyn-Podgórze; Ocieść-Grabowska

Wola; Kadłubska Wola-Kaszewska Wola i Rogolin-Kadłub. 
INWESTOR   :     WÓJT  GMINY  RADZANÓW
ADRES INWESTORA   :     26-807  Radzanów, Radzanów 92
WYKONAWCA ROBÓT   :     ...................................................................
ADRES WYKONAWCY   :     ..................................................................
BRANŻA   :     drogowa

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT   :                zł
Podatek VAT   :                zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót   :                zł

Słownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem wyceny jest remont dróg gminnych na terenie Gminy Radzanów.
 
Przedmiar robót został sporządzony na podstawie pomiarów terenowych wykonanych przez kosztorysanta.
 
Roboty budowlane do wykonania na niżej wskazanych drogach:
 
1. Radzanów - Gołosze , naprawa nawierzchni asfaltowej jezdni na długości 70m i szerokości 4m tj. 280,0m2;
 
2. Branica - Błeszno naprawa nawierzchni asfaltowej jezdni na długości 40m i szerokości 4m tj. 160,0m2;
 
3. Ratoszyn - Podgórze naprawa nawierzchni asfaltowej jezdni na długości 100m i szerokości 4m tj. 400m2;
 
4. Ocieść - Grabowska Wola naprawa nawierzchni asfaltowej jezdni na długości 50m i szerokości 4m tj. 200
m2 oraz wykonanie poboczy o szerokości 0,75m z kruszywa łamanego 0/31,5 na długości 400 mb;
 
5. Kadłubska Wola- Kaszewska Wola naprawa nawierzchni asfaltowej jezdni na długości 70m i szerokości 4m
tj. 280m2;
 
6. Rogolin - Kadłub naprawa nawierzchni asfaltowej jezdni na długości  40m i szerokości 3,5m tj. 160m2 oraz
wykonanie poboczy o szerokości 0,5m z kruszywa łamanego 0/31,5 na długości 2 x 1200 mb = 2400mb.
 
Założenia wyjściowe do kosztorysowania:
- nakłady rzeczowe poszczególnych robót wyliczyć na podstawie KNNR korzystając z   ogólnodostępnych na
rynku programów do   kosztorysowania np. NORMA;
- roboty ziemne należy wykonać mechanicznie a tam gdzie jest to niemożliwe ręcznie, nadmiar urobku odwozi-
my na odkład do 2 km;
- materiały pochodzące z rozbiórki odwozimy na odkład do 2 km:
- wszystkie materiały przeznaczone do wbudowania muszą posiadać stosowne świadectwa jakości.
UWAGA:
Zastrzegamy, że podczas wykonywania w/w robót drogowych może dojść do sytuacji zmiany powierzchni na-
prawy jezdni lub poboczy na poszczególnych odcinkach np. na jednym odcinku powierzchnia do naprawy bę-
dzie mniejsza a na innym większa. Suma powierzchni nie powinna ulec zmianie. 
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Przedmiar robót

Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe
1

d.1
KNR 2-31
0102-05

Wykonanie koryta na szerokości poboczy w gruncie kat. II-IV -
10 cm głębokości koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem
oraz odwiezieniem nadmiaru urobku na odkład do 2 km.

m2

0.75*400.0+0.5*2*1200.0 m2 1500.000
RAZEM 1500.000

2
d.1

KNR AT-
03 0102-
01

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr.
do 3 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 2 km (za-
cięcia i profilowanie) w ilości 20% remontowanej nawierzchni
jezdni.

m2

(280.0+160.0+400.0+200.0+280.0+160.0)*0.2 m2 296.000
RAZEM 296.000

2 Podbudowy
3

d.2
KNR 2-31
1101-03

Remont cząstkowy nawierzchni wykonany kruszywem łama-
nym z mechanicznym zagęszczeniem - głębokość wyboi do 10
cm

m2

280.0+160.0+400.0+200.0+280.0+160.0 m2 1480.000
RAZEM 1480.000

4
d.2

KNR 2-31
1004-07

Skropienie nawierzchni drogowej nieulepszonej asfaltem. m2

1480.0 m2 1480.000
RAZEM 1480.000

3 Nawierzchnia
5

d.3
KNR 2-31
0311-01

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-
żwirowych AC11S - warstwa asfaltowa - grubość po zagęszcz.
5 cm.

m2

1480.0 m2 1480.000
RAZEM 1480.000

4 Roboty wyko ńczeniowe
6

d.4
KNR 2-31
0204-05

Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego 0/31,5 - warstwa
grubości po zagęszczeniu 10 cm.

m2

0.75*400.0+0.5*2*1200.0 m2 1500.000
RAZEM 1500.000
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa 
wyceny

Opis Jedn. 
miary

Ilość Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

1 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe
1

d.1
KNR 2-31
0102-05

Wykonanie koryta na szerokości poboczy w
gruncie kat. II-IV - 10 cm głębokości koryta
wraz z profilowaniem i zagęszczeniem oraz
odwiezieniem nadmiaru urobku na odkład do
2 km.

m2 1500.000

2
d.1

KNR AT-03
0102-01

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni
bitumicznej o gr. do 3 cm z wywozem mate-
riału z rozbiórki na odl. do 2 km (zacięcia i
profilowanie) w ilości 20% remontowanej na-
wierzchni jezdni.

m2 296.000

2 Podbudowy
3

d.2
KNR 2-31
1101-03

Remont cząstkowy nawierzchni wykonany
kruszywem łamanym z mechanicznym za-
gęszczeniem - głębokość wyboi do 10 cm

m2 1480.000

4
d.2

KNR 2-31
1004-07

Skropienie nawierzchni drogowej nieulepszo-
nej asfaltem.

m2 1480.000

3 Nawierzchnia
5

d.3
KNR 2-31
0311-01

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitu-
micznych grysowo-żwirowych AC11S - warst-
wa asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm.

m2 1480.000

4 Roboty wyko ńczeniowe
6

d.4
KNR 2-31
0204-05

Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego 0/
31,5 - warstwa grubości po zagęszczeniu 10
cm.

m2 1500.000

Warto ść kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem warto ść kosztorysowa robót

Słownie:  
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TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robociz-
na

Materiały Sprz ęt Kp Z Uprosz-
czone

RAZEM

1 Roboty przygotowaw-
cze i rozbiórkowe

2 Podbudowy
3 Nawierzchnia
4 Roboty wyko ńczenio-

we
RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Słownie:  
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