
UBLINEK - STRZYŻOWICE PRZEDMIAR

Podstawa Opis, lokalizacja i wyliczenie Ilości składowe Razem
1 2 3 4 5 6

E1 CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 0,00
W1 0 0,00

A1* D-01.01.01 km 0,65

W1 0,65 km 0,65
A2* D-06.03.01 m2 650,00

W1 2*650*0,5 m2 650,00

E2 CPV 45200000-9 0,00

W1 0 0,00
A3* D-04.01.01 m2

W1 650*(4+2*0,5) m2
A4* D-04.08.05 m3 278,20

W1 (650*4,28)*0,10 m3 278,20
A5* D-04.08.01 t 132,60

W1 650*4,08*2,5*0,02 t 132,60
A6* D-05.03.05 m2

W1 650*4 m2
A7* D-06.03.01 m3 39,00

W1 2*650*0,06*0,5 m3 39,00
A8* D-04.04.02 m2 650,00

W1 2*650*0,5 m2 650,00

Kosztorys wykonano za pomocą programu SEKO

Lp. Jm.

Odtworzenie granic pasa drogowego, trasy i punktów wysokościowych przy liniowych 
robotach ziemnych (drogi) wraz z geodezyjną inwentaryzacja powykonawczą

Ścinanie poboczy mechanicznie, grubość warstwy ścinanej 20 cm, wraz z 
odwiezieniem ścinki na odkład

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i 

Profilowanie i zageszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 
wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV

3 250,00

3 250,00
Wyrównanie podbudowy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie o 
uziarnieniu 4-63 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu - średnio 10 cm

Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką grysowo-żwirową  w ilości śr. 50 
kg/m2

Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej grysowo-żwirowej dowożonej z 
odl. 15 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm

2 600,00

2 600,00
Lokalne uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym, rozścielenie i zagęszczenie gruntu 
ręcznie - na poboczach do zakładanej niwelety nawierzchni

Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego naturalnego, w-wa górna, grubość 
warstwy po zagęszczeniu 10 cm - POBOCZA

OWEOB "Promocja" Sp. z o.o.

http://www.sekocenbud.pl/


UBLINEK - STRZYŻOWICE KOSZTORYS OFERTOWY

Podstawa Opis Ilość robót Wartość

[PLN] [PLN]
1 2 3 4 5 6 7

E1 CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
A1* D-01.01.01 km 0,65

A2* D-06.03.01 m2 650,00

E2 CPV 45200000-9

A3* D-04.01.01 m2

A4* D-04.08.05 m3 278,20

A5* D-04.08.01 t 132,60

A6* D-05.03.05 m2

A7* D-06.03.01 m3 39,00

A8* D-04.04.02 m2 650,00

PLN

Kosztorys wykonano za pomocą programu SEKO

Lp. Jm. Cena jedn. 
robót

Odtworzenie granic pasa drogowego, trasy i 
punktów wysokościowych przy liniowych robotach 
ziemnych (drogi) w terenie pagórkowatym - wraz z 
geodezyjną inwentaryzacja powykonawczą

Ścinanie poboczy mechanicznie, grubość warstwy 
ścinanej 20 cm, wraz z odwiezieniem ścinki na 
odkład

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia 
kompletnych obiektów budowlanych lub ich 
części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej 
i wodnej
Profilowanie i zageszczenie podłoża pod warstwy 
konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie 
w gruncie kat. II-IV

3 250,00

Wyrównanie podbudowy kruszywem łamanym 
stabilizowanym mechanicznie o uziarnieniu 4-63 
mm, grubość warstwy po zagęszczeniu - średnio 10 
cm
Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką 
grysowo-żwirową dowożoną z odl. 15 km - w ilości 
śr. 75 kg/m2
Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki 
asfaltowej grysowo-żwirowej dowożonej z odl. 15 
km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm

2 600,00

Lokalne uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym, 
rozścielenie i zagęszczenie gruntu ręcznie - na 
poboczach do zakładanej niwelety nawierzchni

Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 
naturalnego, w-wa górna, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 10 cm - POBOCZA 

Wartość 
kosztorysu

OWEOB "Promocja" Sp. z o.o.

http://www.sekocenbud.pl/


SŁOPTÓW - KURÓW PRZEDMIAR

Podstawa Opis, lokalizacja i wyliczenie Ilości składowe Razem
1 2 3 4 5 6

E1 CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 0,00
W1 0 0,00

A1* D-01.01.01 km 0,70

W1 0,7 km 0,70
A2* D-06.03.01 m2 700,00

W1 2*700*0,5 m2 700,00

E2 CPV 45200000-9 0,00

W1 0 0,00
A3* D-04.01.01 m2

W1 700*(4+2*0,5)+4*0,215*6*6 m2
A4* D-04.08.05 m3 302,70

W1 (700*4,28+4*0,215*6*6)*0,10 m3 302,70
A5* D-04.08.01 t 144,35

W1 (700*4,08+4*0,215*6*6)*2,5*0,02 t 144,35
A6* D-05.03.05 m2

W1 700*4+4*0,215*6*6 m2
A7* D-06.03.01 m3 42,00

W1 2*700*0,06*0,5 m3 42,00
A8* D-04.04.02 m2 700,00

W1 2*700*0,5 m2 700,00

Kosztorys wykonano za pomocą programu SEKO

Lp. Jm.

Odtworzenie granic pasa drogowego, trasy i punktów wysokościowych przy liniowych 
robotach ziemnych (drogi) wraz z geodezyjną inwentaryzacja powykonawczą

Ścinanie poboczy mechanicznie, grubość warstwy ścinanej 20 cm, wraz z 
odwiezieniem ścinki na odkład

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i 

Profilowanie i zageszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 
wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV

3 530,96

3 530,96
Wyrównanie podbudowy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie o 
uziarnieniu 4-63 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu - średnio 10 cm

Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką grysowo-żwirową  w ilości śr. 50 
kg/m2

Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej grysowo-żwirowej dowożonej z 
odl. 15 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm

2 830,96

2 830,96
Lokalne uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym, rozścielenie i zagęszczenie gruntu 
ręcznie - na poboczach do zakładanej niwelety nawierzchni

Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego naturalnego, w-wa górna, grubość 
warstwy po zagęszczeniu 10 cm - POBOCZA

OWEOB "Promocja" Sp. z o.o.

http://www.sekocenbud.pl/


SŁOPTÓW - KURÓW KOSZTORYS OFERTOWY

Podstawa Opis Ilość robót Wartość

[PLN] [PLN]
1 2 3 4 5 6 7

E1 CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
A1* D-01.01.01 km 0,70

A2* D-06.03.01 m2 700,00

E2 CPV 45200000-9

A3* D-04.01.01 m2

A4* D-04.08.05 m3 302,70

A5* D-04.08.01 t 144,35

A6* D-05.03.05 m2

A7* D-06.03.01 m3 42,00

A8* D-04.04.02 m2 700,00

PLN

Kosztorys wykonano za pomocą programu SEKO

Lp. Jm. Cena jedn. 
robót

Odtworzenie granic pasa drogowego, trasy i 
punktów wysokościowych przy liniowych robotach 
ziemnych (drogi) w terenie pagórkowatym - wraz z 
geodezyjną inwentaryzacja powykonawczą

Ścinanie poboczy mechanicznie, grubość warstwy 
ścinanej 20 cm, wraz z odwiezieniem ścinki na 
odkład

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia 
kompletnych obiektów budowlanych lub ich 
części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej 
i wodnej
Profilowanie i zageszczenie podłoża pod warstwy 
konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie 
w gruncie kat. II-IV

3 530,96

Wyrównanie podbudowy kruszywem łamanym 
stabilizowanym mechanicznie o uziarnieniu 4-63 
mm, grubość warstwy po zagęszczeniu - średnio 10 
cm
Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką 
grysowo-żwirową dowożoną z odl. 15 km - w ilości 
śr. 75 kg/m2
Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki 
asfaltowej grysowo-żwirowej dowożonej z odl. 15 
km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm

2 830,96

Lokalne uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym, 
rozścielenie i zagęszczenie gruntu ręcznie - na 
poboczach do zakładanej niwelety nawierzchni

Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 
naturalnego, w-wa górna, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 10 cm - POBOCZA 

Wartość 
kosztorysu

OWEOB "Promocja" Sp. z o.o.

http://www.sekocenbud.pl/


GOŁĘBIÓW PRZEDMIAR

Podstawa Opis, lokalizacja i wyliczenie Ilości składowe Razem
1 2 3 4 5 6

E1 CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 0,00
W1 0 0,00

A1* D-01.01.01 km 0,20

W1 0,2 km 0,20
A2* D-06.03.01 m2 200,00

W1 2*200*0,5 m2 200,00

E2 CPV 45200000-9 0,00

W1 0 0,00
A3* D-04.01.01 m2 164,00

W1 50*3,28 m2 164,00
A4* D-04.02.01 m2 164,00

W1 50*3,28 m2 164,00
A5* D-04.04.02 m2 164,00

W1 50*3,28 m2 164,00
A6* D-04.01.01 m2 815,48

W1 200*(3+2*0,5)+2*0,215*6*6 m2 815,48
A7* D-04.08.05 m3 67,15

W1 (200*3,28+2*0,215*6*6)*0,10 m3 67,15
A8* D-04.08.01 t 31,57

W1 (200*3,08++2*0,215*6*6)*2,5*0,02 t 31,57
A9* D-05.03.05 m2 615,48

W1 200*3+2*0,215*6*6 m2 615,48
A10* D-06.03.01 m3 12,00

W1 2*200*0,06*0,5 m3 12,00
A11* D-04.04.02 m2 200,00

W1 2*200*0,5 m2 200,00

Kosztorys wykonano za pomocą programu SEKO

Lp. Jm.

Odtworzenie granic pasa drogowego, trasy i punktów wysokościowych przy liniowych 
robotach ziemnych (drogi) wraz z geodezyjną inwentaryzacja powykonawczą

Ścinanie poboczy mechanicznie, grubość warstwy ścinanej 20 cm, wraz z 
odwiezieniem ścinki na odkład

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i 

Koryto wykonywane mechanicznie na poszerzeniu jezdni w gruncie kat. II-IV, 
głębokość koryta 30 cm

Wykonanie i zagęszczanie mechanicznie warstwy z piasku w korycie lub na całej 
szerokości drogi, grubość warstwy 15 cm

Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego naturalnego, w-wa dolna, grubość 
warstwy po zagęszczeniu 20 cm

Profilowanie i zageszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 
wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV

Wyrównanie podbudowy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie o 
uziarnieniu 4-63 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu - średnio 10 cm

Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką grysowo-żwirową  w ilości śr. 50 
kg/m2

Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej grysowo-żwirowej dowożonej z 
odl. 15 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm

Lokalne uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym, rozścielenie i zagęszczenie gruntu 
ręcznie - na poboczach do zakładanej niwelety nawierzchni

Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego naturalnego, w-wa górna, grubość 
warstwy po zagęszczeniu 10 cm - POBOCZA

OWEOB "Promocja" Sp. z o.o.

http://www.sekocenbud.pl/


GOŁĘBIÓW KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis Jm. Ilość robót Wartość

[PLN] [PLN]
1 2 3 4 5 6 7

E1 CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
A1* D-01.01.01 km 0,20

A2* D-06.03.01 m2 200,00

E2 CPV 45200000-9

A3* D-04.01.01 m2 164,00

A4* D-04.02.01 m2 164,00

A5* D-04.04.02 m2 164,00

A6* D-04.01.01 m2 815,48

A7* D-04.08.05 m3 67,15

A8* D-04.08.01 t 31,57

A9* D-05.03.05 m2 615,48

A10* D-06.03.01 m3 12,00

A11* D-04.04.02 m2 200,00

PLN

Kosztorys wykonano za pomocą programu SEKO

Cena jedn. 
robót

Odtworzenie granic pasa drogowego, trasy i 
punktów wysokościowych przy liniowych robotach 
ziemnych (drogi) w terenie pagórkowatym - wraz z 
geodezyjną inwentaryzacja powykonawczą

Ścinanie poboczy mechanicznie, grubość warstwy 
ścinanej 20 cm, wraz z odwiezieniem ścinki na 
odkład

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia 
kompletnych obiektów budowlanych lub ich 
części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej 
i wodnej
Koryto wykonywane mechanicznie na poszerzeniu 
jezdni w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta 30 cm

Wykonanie i zagęszczanie mechanicznie warstwy z 
piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, 
grubość warstwy 15 cm
Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 
naturalnego, w-wa dolna, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 20 cm
Profilowanie i zageszczenie podłoża pod warstwy 
konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie 
w gruncie kat. II-IV
Wyrównanie podbudowy kruszywem łamanym 
stabilizowanym mechanicznie o uziarnieniu 4-63 
mm, grubość warstwy po zagęszczeniu - średnio 10 
cm
Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką 
grysowo-żwirową dowożoną z odl. 15 km - w ilości 
śr. 75 kg/m2
Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki 
asfaltowej grysowo-żwirowej dowożonej z odl. 15 
km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm
Lokalne uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym, 
rozścielenie i zagęszczenie gruntu ręcznie - na 
poboczach do zakładanej niwelety nawierzchni

Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 
naturalnego, w-wa górna, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 10 cm - POBOCZA 

Wartość 
kosztorysu

OWEOB "Promocja" Sp. z o.o.

http://www.sekocenbud.pl/


ŁOWNICA - SŁOPTÓW PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis, lokalizacja i wyliczenie Jm. Ilości składowe Razem
1 2 3 4 5 6

E1 CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 0,00
W1 0 0,00

A1* D-01.01.01 km 0,75

W1 0,75 km 0,75
A2* D-06.03.01 m2 750,00

W1 2*750*0,5 m2 750,00

E2 CPV 45200000-9 0,00

W1 0 0,00
A3* D-04.01.01 m2

W1 750*(3,5+2*0,5)+3*6*3,5+6*0,215*6*6 m2
A4* D-04.08.05 m3 385,72

W1 (300*3,78)*0,10 m3 113,40
W2 (450*3,78+3*6*3,78+6*0,215*6*6)*0,15 m3 272,32

A5* D-04.08.01 t 134,25

W1 (750*3,58+3*6*3,58+6*0,215*6*6)*2,5*0,02 t 134,25
A6* D-05.03.05 m2

W1 750*3,5+3*6*3,5+6*0,215*6*6 m2
A7* D-06.03.01 m3 67,50

W1 2*300*0,06*0,5 m3 18,00
W2 2*450*0,11*0,5 m3 49,50

A8* D-04.04.02 m2 750,00

W1 2*750*0,5 m2 750,00

Kosztorys wykonano za pomocą programu SEKO

Odtworzenie granic pasa drogowego, trasy i punktów wysokościowych przy liniowych 
robotach ziemnych (drogi) wraz z geodezyjną inwentaryzacja powykonawczą

Ścinanie poboczy mechanicznie, grubość warstwy ścinanej 20 cm, wraz z 
odwiezieniem ścinki na odkład

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i 

Profilowanie i zageszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 
wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV

3 484,44

3 484,44
Wyrównanie podbudowy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie o 
uziarnieniu 4-63 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu - średnio 10 cm i 15 cm

Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką grysowo-żwirową  w ilości śr. 50 
kg/m2

Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej grysowo-żwirowej dowożonej z 
odl. 15 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm

2 734,44

2 734,44
Lokalne uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym, rozścielenie i zagęszczenie gruntu 
ręcznie - na poboczach do zakładanej niwelety nawierzchni

Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego naturalnego, w-wa górna, grubość 
warstwy po zagęszczeniu 10 cm - POBOCZA

OWEOB "Promocja" Sp. z o.o.

http://www.sekocenbud.pl/


ŁOWNICA - SŁOPTÓW KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis Jm. Ilość robót Wartość

[PLN] [PLN]
1 2 3 4 5 6 7

E1 CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
A1* D-01.01.01 km 0,75

A2* D-06.03.01 m2 750,00

E2 CPV 45200000-9

A3* D-04.01.01 m2

A4* D-04.08.05 m3 385,72

A5* D-04.08.01 t 134,25

A6* D-05.03.05 m2

A7* D-06.03.01 m3 67,50

A8* D-04.04.02 m2 750,00

PLN

Kosztorys wykonano za pomocą programu SEKO

Cena jedn. 
robót

Odtworzenie granic pasa drogowego, trasy i 
punktów wysokościowych przy liniowych robotach 
ziemnych (drogi) w terenie pagórkowatym - wraz z 
geodezyjną inwentaryzacja powykonawczą

Ścinanie poboczy mechanicznie, grubość warstwy 
ścinanej 20 cm, wraz z odwiezieniem ścinki na 
odkład

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia 
kompletnych obiektów budowlanych lub ich 
części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej 
i wodnej
Profilowanie i zageszczenie podłoża pod warstwy 
konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie 
w gruncie kat. II-IV

3 484,44

Wyrównanie podbudowy kruszywem łamanym 
stabilizowanym mechanicznie o uziarnieniu 4-63 
mm, grubość warstwy po zagęszczeniu - średnio 10 
cm i 15 cm

Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką 
grysowo-żwirową dowożoną z odl. 15 km - w ilości 
śr. 75 kg/m2
Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki 
asfaltowej grysowo-żwirowej dowożonej z odl. 15 
km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm

2 734,44

Lokalne uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym, 
rozścielenie i zagęszczenie gruntu ręcznie - na 
poboczach do zakładanej niwelety nawierzchni

Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 
naturalnego, w-wa górna, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 10 cm - POBOCZA 

Wartość 
kosztorysu

OWEOB "Promocja" Sp. z o.o.

http://www.sekocenbud.pl/


SŁABUSZEWICE - ŻURAWNIKI PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis, lokalizacja i wyliczenie Jm. Ilości składowe Razem
1 2 3 4 5 6

E1 CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 0,00
W1 0 0,00

A1* D-01.01.01 km 0,50

W1 0,5 km 0,50
A2* D-06.03.01 m2 500,00

W1 2*500*0,5 m2 500,00

E2 CPV 45200000-9 0,00

W1 0 0,00
A3* D-04.01.01 m2

W1 500*(3,5+2*0,5)+2*0,215*6*6 m2
A4* D-04.08.05 m3 190,55

W1 (500*3,78+2*0,215*6*6)*0,10 m3 190,55
A5* D-04.08.01 t 90,27

W1 (500*3,58+2*0,215*6*6)*2,5*0,02 t 90,27
A6* D-05.03.05 m2

W1 500*3,5+2*0,215*6*6 m2
A7* D-06.03.01 m3 30,00

W1 2*500*0,06*0,5 m3 30,00
A8* D-04.04.02 m2 500,00

W1 2*500*0,5 m2 500,00

Kosztorys wykonano za pomocą programu SEKO

Odtworzenie granic pasa drogowego, trasy i punktów wysokościowych przy liniowych 
robotach ziemnych (drogi) wraz z geodezyjną inwentaryzacja powykonawczą

Ścinanie poboczy mechanicznie, grubość warstwy ścinanej 20 cm, wraz z 
odwiezieniem ścinki na odkład

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i 

Profilowanie i zageszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 
wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV

2 265,48

2 265,48
Wyrównanie podbudowy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie o 
uziarnieniu 4-63 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu - średnio 10 cm

Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką grysowo-żwirową  w ilości śr. 50 
kg/m2

Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej grysowo-żwirowej dowożonej z 
odl. 15 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm

1 765,48

1 765,48
Lokalne uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym, rozścielenie i zagęszczenie gruntu 
ręcznie - na poboczach do zakładanej niwelety nawierzchni

Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego naturalnego, w-wa górna, grubość 
warstwy po zagęszczeniu 10 cm - POBOCZA

OWEOB "Promocja" Sp. z o.o.

http://www.sekocenbud.pl/


SŁABUSZEWICE - ŻURAWNIKI KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis Jm. Ilość robót Wartość

[PLN] [PLN]
1 2 3 4 5 6 7

E1 CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
A1* D-01.01.01 km 0,50

A2* D-06.03.01 m2 500,00

E2 CPV 45200000-9

A3* D-04.01.01 m2

A4* D-04.08.05 m3 190,55

A5* D-04.08.01 t 90,27

A6* D-05.03.05 m2

A7* D-06.03.01 m3 30,00

A8* D-04.04.02 m2 500,00

PLN

Kosztorys wykonano za pomocą programu SEKO

Cena jedn. 
robót

Odtworzenie granic pasa drogowego, trasy i 
punktów wysokościowych przy liniowych robotach 
ziemnych (drogi) w terenie pagórkowatym - wraz z 
geodezyjną inwentaryzacja powykonawczą

Ścinanie poboczy mechanicznie, grubość warstwy 
ścinanej 20 cm, wraz z odwiezieniem ścinki na 
odkład

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia 
kompletnych obiektów budowlanych lub ich 
części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej 
i wodnej
Profilowanie i zageszczenie podłoża pod warstwy 
konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie 
w gruncie kat. II-IV

2 265,48

Wyrównanie podbudowy kruszywem łamanym 
stabilizowanym mechanicznie o uziarnieniu 4-63 
mm, grubość warstwy po zagęszczeniu - średnio 10 
cm
Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką 
grysowo-żwirową dowożoną z odl. 15 km - w ilości 
śr. 75 kg/m2
Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki 
asfaltowej grysowo-żwirowej dowożonej z odl. 15 
km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm

1 765,48

Lokalne uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym, 
rozścielenie i zagęszczenie gruntu ręcznie - na 
poboczach do zakładanej niwelety nawierzchni

Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 
naturalnego, w-wa górna, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 10 cm - POBOCZA 

Wartość 
kosztorysu

OWEOB "Promocja" Sp. z o.o.

http://www.sekocenbud.pl/


REMIZA USARZÓW PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis, lokalizacja i wyliczenie Jm. Ilości składowe Razem
1 2 3 4 5 6

E1 CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 0,00
W1 0 0,00

A1* D-01.01.01 ha 0,076

W1 0,08 ha 0,076
A2* D-06.03.01 m2 0,00

W1 0 m2 0,00

E2 CPV 45200000-9 0,00

W1 0 0,00
A3* D-04.01.01 m2 25,00

W1 25 m2 25,00
A4* D-04.02.01 m2 25,00

W1 25 m2 25,00
A5* D-04.04.02 m2 25,00

W1 25 m2 25,00
A6* D-04.01.01 m2

W1 760 m2
A7* D-04.08.05 m3 114,00

W1 760*0,15 m3 114,00
A8* D-04.08.01 t 38,00

W1 760*2,5*0,02 t 38,00
A9* D-05.03.05 m2 760,00

W1 760 m2 760,00
A10* D-06.03.01 m3 83,60

W1 2*760*0,11*0,5 m3 83,60
A11* D-04.04.02 m2 250,00

W1 2*250*0,5 m2 250,00

Kosztorys wykonano za pomocą programu SEKO

Odtworzenie granic pasa drogowego, trasy i punktów wysokościowych przy 
powierzchniowych robotach ziemnych (drogi) wraz z geodezyjną inwentaryzacja 
powykonawczą

Ścinanie poboczy mechanicznie, grubość warstwy ścinanej 20 cm, wraz z 
odwiezieniem ścinki na odkład

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i 

Koryto wykonywane mechanicznie na poszerzeniu jezdni w gruncie kat. II-IV, 
głębokość koryta 30 cm

Wykonanie i zagęszczanie mechanicznie warstwy z piasku w korycie lub na całej 
szerokości drogi, grubość warstwy 15 cm

Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego naturalnego, w-wa dolna, grubość 
warstwy po zagęszczeniu 20 cm

Profilowanie i zageszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 
wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV

2 250,00

2 250,00
Wyrównanie podbudowy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie o 
uziarnieniu 4-63 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu - średnio 15 cm

Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką grysowo-żwirową  w ilości śr. 50 
kg/m2

Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej grysowo-żwirowej dowożonej z 
odl. 15 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm

Lokalne uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym, rozścielenie i zagęszczenie gruntu 
ręcznie - na poboczach do zakładanej niwelety nawierzchni

Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego naturalnego, w-wa górna, grubość 
warstwy po zagęszczeniu 10 cm - POBOCZA

OWEOB "Promocja" Sp. z o.o.

http://www.sekocenbud.pl/


REMIZA USARZÓW KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis Jm. Ilość robót Wartość

[PLN] [PLN]
1 2 3 4 5 6 7

E1 CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
A1* D-01.01.01 ha 0,076

A2* D-06.03.01 m2 76,00

E2 CPV 45200000-9

A3* D-04.01.01 m2 25,00

A4* D-04.02.01 m2 25,00

A5* D-04.04.02 m2 25,00

A6* D-04.01.01 m2

A7* D-04.08.05 m3 114,00

A8* D-04.08.01 t 38,00

A9* D-05.03.05 m2 760,00

A10* D-06.03.01 m3 83,60

A11* D-04.04.02 m2 250,00

PLN

Kosztorys wykonano za pomocą programu SEKO

Cena jedn. 
robót

Odtworzenie granic pasa drogowego, trasy i 
punktów wysokościowych przy powierzchniowych 
robotach ziemnych (drogi) wraz z geodezyjną 
inwentaryzacja powykonawczą

Ścinanie poboczy mechanicznie, grubość warstwy 
ścinanej 20 cm, wraz z odwiezieniem ścinki na 
odkład

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia 
kompletnych obiektów budowlanych lub ich 
części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej 
i wodnej
Koryto wykonywane mechanicznie na poszerzeniu 
jezdni w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta 30 cm

Wykonanie i zagęszczanie mechanicznie warstwy z 
piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, 
grubość warstwy 15 cm
Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 
naturalnego, w-wa dolna, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 20 cm
Profilowanie i zageszczenie podłoża pod warstwy 
konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie 
w gruncie kat. II-IV

2 250,00

Wyrównanie podbudowy kruszywem łamanym 
stabilizowanym mechanicznie o uziarnieniu 4-63 
mm, grubość warstwy po zagęszczeniu - średnio 15 
cm
Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką 
grysowo-żwirową dowożoną z odl. 15 km - w ilości 
śr. 50 kg/m2
Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki 
asfaltowej grysowo-żwirowej dowożonej z odl. 15 
km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm
Lokalne uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym, 
rozścielenie i zagęszczenie gruntu ręcznie - na 
poboczach do zakładanej niwelety nawierzchni

Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 
naturalnego, w-wa górna, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 10 cm - POBOCZA 

Wartość 
kosztorysu

OWEOB "Promocja" Sp. z o.o.

http://www.sekocenbud.pl/
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