
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

STANOWISKO IMI  I NAZWISKO UPRAWNIENIA BRAN A PODPIS 

PROJEKTANT mgr in . Maciej Kopel 72/DO /05 MOSTOWA 
 

PROJEKTANT     

SPRAWDZAJ CY mgr in . Maciej Boberski OPL/0753/PWOM/11 MOSTOWA  

 

INWESTOR 
GMINA G USZYCA 

ul. Grunwaldzka 55, 58-340 G uszyca 
 

JEDNOSTKA 
PROJEKTOWA 

MK-PROJEKT 
ul. liwkowa 113 55-080 Smolec 

Tel. +48 660 46 57 81 e-mail: biuro@mk-projekt.org 
 

OBIEKT 
BUDOWALNY/ 
ZAMIERZENIE 
BUDOWLANE 

Odbudowa muru oporowego w ci gu cieku R-20 w m. Grzmi ca na 
odcinku 100 m bie cych (powód  intensywne opady deszczu i gradu 

czerwiec 2013)  

TEMAT 
OPRACOWANIA: KOSZTORY OFERTOWY 

NUMERY 
DZIA EK:  

Dzia  robót: 
45000000-7 
Grupa robót 
45100000-8 
45200000-9 
 
45400000-1 
45500000-2 

 
Roboty budowlane 
 
Przygotowanie terenu pod budow  
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich cz ci oraz 
roboty w zakresie in ynierii l dowej i wodnej 
Roboty wyko czeniowe 
Wynajem maszyn i urz dze  dla prowadzenia robót budowlanych wodnych i l dowych oraz 
operatora sprz tu 

Nr archiwalny: Stadium: Data: 
02_MK-2015 PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY 03–2015 



Nazwa i kody wed ug Wspólnego S ownika Zamówie :

Grupa 45.1
Klasa 45.10
Kategoria 45.100.000-8 Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze 

(Roboty w zakresie burzenia)

Grupa 45.2
Klasa 45.22
Kategoria 45.220.000-5 Roboty in ynieryjne i budowlane 

Warto  robót netto:

data opracowania: 

poziom cen :OWEOB PROMOCJA Sp. z o.o "SEKOCENBUD" I kwarta  2015r

MARZEC 2015r

KOSZTORYS OFERTOWY

Odbudowa muru oporowego w ci gu cieku R-20 w m. Grzmi ca na odcinku 100 m 
bie cych (powód  intensywne opady deszczu i gradu czerwiec 2013)

Nazwa obiektu lub robót budowlanych. Lokalizacja robót budowlanych



Wyszczególnienie Warto  z  *)
A. CZ  OGÓLNA
WYMAGANIA OGÓLNE
ZAPLECZE WYKONAWCY
B. ROBOTY MOSTOWE
R1 - Budowa murów kamiennych  h do 1,5 m z gurtami 
wg PT
R2 - Budowa murów kamiennych  h do 2,5 m z gurtami 
wg PT

OGÓ EM BEZ VAT (A+B)
OGÓ EM Z VAT-em

warto  zamówienia (netto) w EURO

*) Warto  nale y podawa  w z otych z dok adno ci  do jednego grosza.

....................................................
(piecz  i podpis oferenta)

....................................................
(data)

ZESTAWIENIE ZBIORCZE KOSZTÓW
KOSZTORYS OFERTOWY

Odbudowa muru oporowego w ci gu cieku R-20 w m. Grzmi ca na odcinku 100 m 
bie cych (powód  intensywne opady deszczu i gradu czerwiec 2013)



Wyszczególnienie Cena Warto
elementów rozliczeniowych Nazwa Ilo jedn. z  

1 2 3 4 5 6 7

1 D-M.00.00.00 Koszt dostosowania si  do wymaga  
Warunków Kontraktu i Wymaga  Ogólnych 
zawartych w Specyfikacji Technicznej DM 
00.00.00

rycza t 1

2
3 D-M.00.00.02 Urz dzenie, utrzymanie i likwidacja zaplecza 

Wykonawcy rycza t 1

4
3
4 STWIORB

 od D-01.02.02 
do 14.01.01

Wykonanie cian oporowych wg PT o 
grubo ci do 100 cm na zaprawie cementowej 
kamie amany granit wraz ze spoinowaniem 
oraz z wszystkimi niezb dnymi czynnikami w 
tym min:
· Rozbiórka istniej cych murów ( je li 
konieczne)
· Wykonanie wykopów pod fundament poni ej 

boko ci przemarzania
· Zabezpieczenie wykopów i skarp w czasie 
prac
· Odwodnienie wykopów
· Wykonanie fundamentu betonowego o 
grubo ci min. 0,80 m szer. 1,9 m
· Budow  murów kamiennych granitowych na 
zaprawie  podstawa szer.0,9 m góra 0,6 m h
· Wykonanie drena y pod nego za murem fi 
200 w warstwie filtruj cej
· Wykonanie rurek drenarskich poprzecznych 
co 60 cm fi 100 mm
· Zasypanie strefy za murami pospó ka Id 
0,97
· Porz dkowanie terenu  humusowanie
Gurty betonowe co 15 m wraz z wykopem 

.0,6 m szer.0,3 m

mb 56,00 

5

KOSZTORYS OFERTOWY
Odbudowa muru oporowego w ci gu cieku R-20 w m. Grzmi ca na odcinku 100 m bie cych 

(powód  intensywne opady deszczu i gradu czerwiec 2013)

Lp. Numer SST Jednostka

A.CZ  OGÓLNA
Wymagania ogólne

Zaplecze Wykonawcy

B. CZ  MOSTOWA
R1 - Budowa murów kamiennych  h do 1,5 m z gurtami wg PT

R2 - Budowa murów kamiennych  h do 2,5 m z gurtami wg PT



Wyszczególnienie Cena Warto
elementów rozliczeniowych Nazwa Ilo jedn. z  

1 2 3 4 5 6 7

KOSZTORYS OFERTOWY
Odbudowa muru oporowego w ci gu cieku R-20 w m. Grzmi ca na odcinku 100 m bie cych 

(powód  intensywne opady deszczu i gradu czerwiec 2013)

Lp. Numer SST Jednostka

6 STWIORB
 od D-01.02.02 

do 14.01.01

Wykonanie cian oporowych wg PT o 
grubo ci do 100 cm na zaprawie cementowej 
kamie amany granit wraz ze spoinowaniem 
oraz z wszystkimi niezb dnymi czynnikami w 
tym min:
· Wykonanie wykopów pod fundament poni ej 

boko ci przemarzania
· Zabezpieczenie wykopów i skarp w czasie prac
· Odwodnienie wykopów
· Wykonanie fundamentu betonowego o grubo ci 
min. 0,80 cm szer. 2,3 m
· Budow  murów kamiennych granitowych na 
zaprawie cementowej podstawa szer.0,9 m góra 
0,6 m h
· Wykonanie drena y pod nego za murem fi 200 
w warstwie filtruj cej
· Wykonanie rurek drenarskich poprzecznych co 
60 cm fi 100 mm
· Zasypanie strefy za murami pospó ka Id 0,97
· Porz dkowanie terenu  humusowanie
· Gurty betonowe co 15 m wraz z wykopem wzd  
muru
· Transport  i dostarczenie niezb dnych materia ów

mb 44,00 

7 RAZEM  CZ  MOSTOWA
8 OGÓ EM BEZ VAT
*) Ceny jednostkowe i warto  nale y podawa  w z otych z dok adno ci  do jednego grosza.


