
Kosztorys ofertowy

Remont cząstkowy w ciągu dróg gminnych na terenie miasta Szczyrk

Data: 2007-03-28

Budowa: Remonty cząstkowe

Kody CPV: 45000000-7  Roboty budowlane

45233220-7  Roboty w zakresie nawierzchni dróg

Obiekt: Drogi gminne na terenie  miasta Szczyrk

Zamawiający: Urząd Miasta w Szczyrku
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Przedmiar

Opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

1 Remonty cząstkowe -Naprawa ubytków
1.1 Nr STWiOR: D-05.03.15

Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-bitumicznymi, 

mineralno-asfaltowa, grysowo-żwirowa zamknięta

Remont cząstkowy polegający na 

uzupełnieniu ubytku na głebokość równą

grubości warstwy ścieralnej tj. 4cm 

polegający na :

 

 

 

=

-wycięcie ubytku piłą mechaniczną lub 

oskardowanie

 

=

-oczyszczenie z wszelkich 

zanieczyszczeń i kurzu

 

=

-przesmarowanie dna i krawędzi ubytku 

emulsja kationową

 

=

-wypełnienie ubytki mieszanka 

mineralno-bitumiczną średnioziarnistą

 

=

-zagęszczenie ubytku zagęszczarka 

mechaniczną lub walcem stalowym typu 

lekkiego

 

 

1 = 1,0

Kalkulacja własna =

1,0 ~1 m2

2 Remonty czastkowe-Naprawa wybojów
2.1 Nr STWiOR: D-05.03.15

Wyrównanie istniejącej podbudowy (zagęszczenie mechaniczne), tłuczniem sortowanym, warstwa po 

zagęszczeniu do 10·cm-D-05.03.15

Wypełnienie ubytku mieszanką 

mineralną grubości średnio 10cm

 

1 = 1,0

po uprzednim oczyszczeniu i 

przesmarowaniu dna i krawędzi ubyku 

asfaltem upłynnionym lub emulsją 

kationową

 

 

 

=

1,0 ~1,000 m3

2.2 Nr STWiOR: D-05.03.15

Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-bitumicznymi, lepiszcze: asfalt, 

mechaniczne obcinanie krawędzi, masa grysowo-żwirowa-D-05.03.15

Wypełnienie ubytku mieszanka 

mineralno-bitumicznmą średnioziarnista 

o grubości max 5cm

 

 

=

do warstw podbudowy 1 = 1,0

1,0 ~1 t

3 Remonty cząstkowe-profilowanie nawierzchni
3.1 Nr STWiOR: D-05.03.05

Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, mieszanka asfaltowa, 

wbudowanie mechaniczne, grysowo-żwirowa (standard II), samochód 10-15·t-D-05.03.5

Wykonanie warstwy profilowej z 

mieszanki mineraln-bitumicznej po 

uprzednim oczyszczeniu

 

 

=

nawierzchni i skropieniu emulsja 

kationową szybkorozpadową gr. średnio 

4cm

 

 

1 = 1,0

1,0 ~1 t
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Opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

4 Remonty cząstkowe-powierzchniowe ubytki nawierzchni
4.1 Nr STWiOR: D-05.03.15

Remont nawierzchni bitumicznej rakowin o głebokości do 2cm przy uzyciu grysów i emulsji 

kationowej-kalkulacja własna-D-05.03.15

Remonty cząstkowe przy uzyciu emulsji 

kationowej i grysów- Kalkulacja własna

 

1 = 1,0

1,0 ~1 t

Kosztorys ofertowy

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja

przedmiarowa

Jedn. Krot. Ilość Wartość jednostkowa Wartość

netto

1 Remonty cząstkowe -Naprawa ubytków
1.1 Nr STWiOR: D-05.03.15

Remonty cząstkowe nawierzchni 

bitumicznych mieszankami 

mineralno-bitumicznymi, 

mineralno-asfaltowa, grysowo-żwirowa 

zamknięta m2 ~1

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem Remonty cząstkowe -Naprawa ubytków

2 Remonty czastkowe-Naprawa wybojów
2.1 Nr STWiOR: D-05.03.15

Wyrównanie istniejącej podbudowy 

(zagęszczenie mechaniczne), tłuczniem 

sortowanym, warstwa po zagęszczeniu do 

10·cm-D-05.03.15 m3 ~1,000

2.2 Nr STWiOR: D-05.03.15

Remonty cząstkowe nawierzchni 

bitumicznych mieszankami 

mineralno-bitumicznymi, lepiszcze: asfalt, 

mechaniczne obcinanie krawędzi, masa 

grysowo-żwirowa-D-05.03.15 t ~1

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem Remonty czastkowe-Naprawa wybojów

3 Remonty cząstkowe-profilowanie nawierzchni
3.1 Nr STWiOR: D-05.03.05

Wyrównanie istniejącej podbudowy 

mieszanką mineralno-bitumiczną, mieszanka 

asfaltowa, wbudowanie mechaniczne, 

grysowo-żwirowa (standard II), samochód 

10-15·t-D-05.03.5 t ~1

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem Remonty cząstkowe-profilowanie nawierzchni

4 Remonty cząstkowe-powierzchniowe ubytki nawierzchni
4.1 Nr STWiOR: D-05.03.15

Remont nawierzchni bitumicznej rakowin o 

głebokości do 2cm przy uzyciu grysów i 

emulsji kationowej-kalkulacja 

własna-D-05.03.15 t ~1

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem Remonty cząstkowe-powierzchniowe ubytki nawierzchni

Podsumowanie kosztorysu Razem
Razem

Wartość kosztorysu netto:
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Tabela elementów scalonych

Nazwa elementu Wartość z

narzutami

1 Remonty cząstkowe -Naprawa ubytków

2 Remonty czastkowe-Naprawa wybojów

3 Remonty cząstkowe-profilowanie nawierzchni

4 Remonty cząstkowe-powierzchniowe ubytki nawierzchni

Suma elementów kosztorysu

Wartość kosztorysu:


