
KOSZTORYS OFERTOWY
Lp. Nr spec.techn. Opis Jedn. 

miary
Ilo ść Cena

zł
Warto ść

zł
(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7

Remont obiektu mostowego nad rzeką.Biała w ciągu drogi powiatowej nr 1526  w km 6+703 o relacji Korfantów- Biała, w
mieście Biała. Etap I.

1 ETAP I
1.1 M.05.03.00. NAWIERZCHNIE

1.1.1 M.05.20.01. Nawierzchnia epoksydowo - poliuretanowa
1.1.1.1  - nawierzchnia epoksydowo-poliuretanowa gr 5 mm na gzymsie nr 1

1
d.1.1.1.1

M.05.20.01 Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni poziomych na
obiekcie

m2 2,25

2
d.1.1.1.1

M.05.20.01 Uniwersalna posadzka i powłoka chemoodporna z Ŝywicy epoksy-
dowej na powierzchniach poziomych o łącznej grubości 4 mm

m2 2,25

3
d.1.1.1.1

M.05.20.01 Uniwersalna posadzka i powłoka chemoodporna z Ŝywicy epoksy-
dowej na powierzchniach poziomych - dodatek lub potrącenie za
zmianę gr. warstwy pośredniej o 1 mm

m2 2,25

4
d.1.1.1.1

M.05.20.01 Wykonanie dylatacji 2x2 cm z masy uszczelniającej m 7,02

1.1.1.2  - nawierzchnia epoksydowo-poliuretanowa gr 5 mm na gzymsie nr 2
5

d.1.1.1.2
M.05.20.01 Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni poziomych na

obiekcie
m2 1,61

6
d.1.1.1.2

M.05.20.01 Uniwersalna posadzka i powłoka chemoodporna z Ŝywicy epok na
powierzchniach poziomych o łącznej grubości 4 mm

m2 1,61

7
d.1.1.1.2

M.05.20.01 Uniwersalna posadzka i powłoka chemoodporna z Ŝywicy epoksy-
dowej na powierzchniach poziomych - dodatek lub potrącenie za
zmianę gr. warstwy pośredniej o 1 mm

m2 1,61

8
d.1.1.1.2

M.05.20.01 Wykonanie dylatacji 2x2 cm z masy uszczelniającej m 7,02

1.2 M.12.00.00. ZBROJENIE
1.2.1 M.12.01.00. Stal zbrojeniowa

1.2.1.1 M.12.01.01. Zbrojenie betonu stalą klasy AI - AIIIN
1.2.1.1.1  - gzyms nr 1

9
d.1.2.1.1.1

M.12.01.01 Przygotowanie i montaŜ zbrojenia na budowie prętami o śr. 8 mm
ze stali A-III N gzymsów

kg 12

1.2.1.1.2  - gzyms nr 2
10

d.1.2.1.1.2
M.12.01.01 Przygotowanie i montaŜ zbrojenia na budowie prętami o śr. 8 mm

ze stali A-III N gzymsów
kg 25

1.3 M.13.00.00. BETON
1.3.1 M.13.01.00. Beton konstrukcyjny

1.3.1.1 M.13.01.01. Beton gzymsów (B35)
1.3.1.1.1  - gzyms nr 1, beton B35 (C30/37)

11
d.1.3.1.1.1

M.13.01.01 Przygotowanie podłoŜa - zmycie powierzchni wodą z uŜyciem zmy-
warki ciśnieniowej

m2 0,70

12
d.1.3.1.1.1

M.13.01.01 Deskowanie sklejką - wsporniki i gzymsy m2 2,8

13
d.1.3.1.1.1

M.13.01.01 Betonowanie przy uŜyciu Ŝurawia wsporników i gzymsów m3 0,20

1.3.1.1.2  - gzyms nr 2, beton B35 (C30/37)
14

d.1.3.1.1.2
M.13.01.01 Przygotowanie podłoŜa - zmycie powierzchni wodą z uŜyciem zmy-

warki ciśnieniowej
m2 1,40

15
d.1.3.1.1.2

M.13.01.01 Deskowanie sklejką - wsporniki i gzymsy m2 2,81

16
d.1.3.1.1.2

M.13.01.01 Betonowanie przy uŜyciu Ŝurawia gzymsów m3 0,30

1.4 M.19.01.04.  Balustrady
1.4.1  - nadbudowa balustrady

17
d.1.4.1

M.19.01.04 Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie o śr. 16 mm,
głęb. 155 mm - balustrada

szt. 84

18
d.1.4.1

M.19.01.04 Obsadzenie kotew d:12 mm w otworach  o śr. 16 mm, głęb. osadze-
nia 150 mm na Ŝywicy epoksydowej

szt. 84

19
d.1.4.1

M.19.01.04 Naprawa stalowych poręczy mostowych z uzupełnieniem elementów
z ceowników

kg 10,900

20
d.1.4.1

M.19.01.04 Nadbudowa balustrady z rur stalowych m 26,135

1.4.2  - malowanie elementów stalowych balustrady betonowej
21

d.1.4.2
M.19.01.04 Czyszczenie konstrukcji szkieletowych do stopnia Sa 2 1/2 - stan

wyjściowy powierzchni B
m2 5,76

22
d.1.4.2

M.19.01.04 Odtłuszczanie rozpuszczalnikami konstrukcji szkieletowych m2 5,76

23
d.1.4.2

M.19.01.04 Malowanie pędzlem lub wałkiem konstrukcji szkieletowych wyroba-
mi dwuskładnikowymi - farby przeciwkorozyjne o grubości 40 mi-
krometrów (warstwa gruntująca) (pierwsza warstwa) (wydajność ka-
talogowa 15.87 m2 / dm3)

m2 5,76

24
d.1.4.2

M.19.01.04 Malowanie pędzlem lub wałkiem konstrukcji szkieletowych wyroba-
mi dwuskładnikowymi - farby przeciwkorozyjne o grubości 120 mi-
krometrów (międzywarstwa) (wydajność katalogowa 5.263 m2 /
dm3)

m2 5,76
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25

d.1.4.2
M.19.01.04 Malowanie pędzlem lub wałkiem konstrukcji szkieletowych wyroba-

mi dwuskładnikowymi - farby przeciwkorozyjne o grubości 80 mi-
krometrów (warstwa zamykająca) (wydajność katalogowa 6.88 m2 /
dm3)

m2 5,76

1.4.3  - malowanie konstrukcji balustrady nadbudowanej
26

d.1.4.3
M.19.01.04 Czyszczenie konstrukcji szkieletowych do stopnia Sa 2 1/2 - stan

wyjściowy powierzchni B
m2 6,80

27
d.1.4.3

M.19.01.04 Odtłuszczanie rozpuszczalnikami konstrukcji szkieletowych m2 6,80

28
d.1.4.3

M.19.01.04 Malowanie pędzlem lub wałkiem konstrukcji szkieletowych wyroba-
mi dwuskładnikowymi - farby przeciwkorozyjne o grubości 40 mi-
krometrów (warstwa gruntująca) (pierwsza warstwa) (wydajność ka-
talogowa 15.87 m2 / dm3)

m2 6,80

29
d.1.4.3

M.19.01.04 Malowanie pędzlem lub wałkiem konstrukcji szkieletowych wyroba-
mi dwuskładnikowymi - farby przeciwkorozyjne o grubości 120 mi-
krometrów (międzywarstwa) (wydajność katalogowa 5.263 m2 /
dm3)

m2 6,80

30
d.1.4.3

M.19.01.04 Malowanie pędzlem lub wałkiem konstrukcji szkieletowych wyroba-
mi dwuskładnikowymi - farby przeciwkorozyjne o grubości 80 mi-
krometrów (warstwa zamykająca) (wydajność katalogowa 6.88 m2 /
dm3)

m2 6,80

1.5 M.20.00.00. INNE ROBOTY MOSTOWE
1.5.1 M.20.01.00. Roboty róŜne

1.5.1.1 M.20.01.11. Pręty wklejane do betonu 
1.5.1.1.1  - osadzenie kotew d:8 mm w otworach d:12 mm o głębokości L=105 mm dla gzymsu nr 1

31
d.1.5.1.1.1

M.20.01.11 Wykonanie ślepych otworów w betonie w celu osadzenia kotew o śr.
12 mm głębokości 105 mm

szt. 47

32
d.1.5.1.1.1

M.20.01.11 Obsadzenie kotew o średnicy d:8 mm w wywierconych otworach o
średnicy d:16 mm głębokość osadzenia 100 mm na Ŝywicy epoksy-
dowej

szt 47

1.5.1.1.2  - osadzenie kotew d:8 mm w otworach d:12 mm o głębokości L=105 mm dla gzymsu nr 2
33

d.1.5.1.1.2
M.20.01.11 Wykonanie ślepych otworów w betonie w celu osadzenia kotew o śr.

12 mm głębokości 105 mm
szt. 94

34
d.1.5.1.1.2

M.20.01.11 Obsadzenie prętów zbrojeniowych o średnicy d:8 mm w wywierco-
nych otworach o średnicy d:16 mm głębokość osadzenia 100 mm na
Ŝywicy epoksydowej  (pręty ujęto w stali zbrojeniowej

szt 94

1.5.1.2 M.20.20.15a. Naprawa  powierzchni  betonowych zaprawami typu PCC
1.5.1.2.1  - naprawa powierzchni zaprawami typu PCC – gr. warstwy 20mm balustrady betonowej

35
d.1.5.1.2.1

M.20.20.15a Przygotowanie podłoŜa - zmycie powierzchni wodą z uŜyciem zmy-
warki ciśnieniowej

m2 51,80

36
d.1.5.1.2.1

M.20.20.15a Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni konstrukcji
betonowych zaprawą cementowo - polimerową - wykonanie warst-
wy sczepnej i zabezpieczającej zbrojenie i elementy stalowe przed
korozją na powierzchniach pionowych konstrukcji Ŝelbetowych

m2 51,80

37
d.1.5.1.2.1

M.20.20.15a Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni pionowej
konstrukcji Ŝelbetowych zaprawą cementowo-polimerową; wielkość
ubytków 5 mm

m2 51,80

38
d.1.5.1.2.1

M.20.20.15a Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni konstrukcji
Ŝelbetowych zaprawą cementowo-polimerową; dodatek za dalsze 5
mm wielkości ubytku - dopłata za dalsze 15 mm
Krotność = 3

m2 51,80

1.5.1.2.2  - naprawa powierzchni zaprawami typu PCC – gr. warstwy 20mm płyty ustroju nośnego
39

d.1.5.1.2.2
M.20.20.15a Przygotowanie podłoŜa - zmycie powierzchni wodą z uŜyciem zmy-

warki ciśnieniowej
m2 59,80

40
d.1.5.1.2.2

M.20.20.15a Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni konstrukcji
betonowych zaprawą cementowo - polimerową - wykonanie warst-
wy sczepnej  i zabezpieczającej zbrojenie i elementy stalowe przed
korozją  na powierzchniach sufitowych konstrukcji betonowych

m2 59,80

41
d.1.5.1.2.2

M.20.20.15a Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni sufitowej
konstrukcji betonowych zaprawą cementowo-polimerową; wielkość
ubytków 5 mm

m2 59,80

42
d.1.5.1.2.2

M.20.20.15a Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni konstrukcji
betonowych zaprawą cementowo-polimerową; dodatek za kaŜde 5
mm wielkości ubytku - dopłata za dalsze 15 mm
Krotność = 3

m2 59,80

43
d.1.5.1.2.2

M.20.20.15a Wykonanie rusztowań na kobyłkach m2 59,00

1.5.1.3 M.20.20.16.Powierzchniowe zabezpieczenie betonu
1.5.1.3.1  - zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni spodu konstrukcji

44
d.1.5.1.3.1

M.20.20.16 Czyszczenie ręczne sufitowych powierzchni betonowych m2 59,8

45
d.1.5.1.3.1

M.20.20.16 Wykonanie powłok ochronnych na powierzchniach betonowych -
malowanie dwukrotne powierzchni betonowych sufitowych

m2 59,8

1.5.1.3.2  - powierzchniowe zabezpieczenie betonu pionowych powierzchni balustrady betonowej
46

d.1.5.1.3.2
M.20.20.16 Przygotowanie podłoŜa - zmycie powierzchni wodą z uŜyciem zmy-

warki ciśnieniowej
m2 51,8
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47

d.1.5.1.3.2
M.20.20.16 Wykonanie powłok ochronnych na powierzchniach betonowych -

malowanie dwukrotne powierzchni betonowych poziomych i piono-
wych

m2 51,8

1.6 M.21.00.00. ROBOTY ROZBIÓRKOWE I REMONTOWE
1.6.1 M.21.01.00. Roboty rozbiórkowe

1.6.1.1 M.21.01.02. Rozbiórka elementów betonowych, Ŝelbetowych i kamiennych
1.6.1.1.1  - usunięcie niezwiązanej otuliny zbrojenia na głębokość 2 cm

48
d.1.6.1.1.1

M.21.01.02 Skucie betonu przy głębokości skucia do 1 cm na sufitach
Krotność = 2

m2 59,80

49
d.1.6.1.1.1

M.21.01.02 Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę ro-
boczą przez 3 samochody samowyładowcze (ZałoŜenia szczegółowe
p. 3.3.)

m3 1,79

50
d.1.6.1.1.1

M.21.01.02 Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbiera-
nych konstrukcji Ŝwirobetonowych i Ŝelbetowych na odległość 15
km (ZałoŜenia szczegółowe p. 3.3.)

m3 1,79

51
d.1.6.1.1.1

M.21.01.02 Koszt składowania gruzu na wysypisku m3 1,79

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

Słownie:  
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