
załącznik nr 1 A - Tabele Kosztowe - przedmiar robót 

ZAMAWIAJĄCY 
Gmina Grodzisk Mazowiecki , 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Kościuszki 32A

WYKONAWCA :
l.p. Nazwa Wykonawcy (ów)          Adres (y)

Wykonawcy (ów)
1. CONCURA Spółka Akcyjna 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 87

"Budowa kanalizacji deszczowej dla odwodnienia parkingu przy ul. Traugutta w ramach projektu 
"Poprawa jakości powietrza na terenie  ZIT  WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź"





TABELA KOSZTOWA nr 1
"Odtworzenie nawierzchni po robotach kanalizacyjnych 
w ulicy Langiewicza w Grodzisku Mazowieckim"

L.p. Rodzaj robót
Jedn.
miary Ilość 

Cena 
jedn.

Wartość 
robót nett

1. 2. 3. 4. 5. 6.
 CPV - 45.23.30.00-9

1. .

kpl. 1 ryczałt

2.
kpl. 1 ryczałt

3. m2 405

4.
m 572

5. m 398,6

6. m 173,5

7. szt. 6



8. m2 122

D.05.03.05
D.04.03.01
D.04.04.01
D.04.02.01
D.04.01.01

9. Wykonanie  odtworzenia konstrukcji jezdni na trasie wykonywanej m2 405,04
kanalizacji deszczowej.
o konstrukcji:
.- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W  
   grubość warstwy po zageszczeniu 6 cm
.- oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltowa warstw konstrukcyjnych 
   nie bitumicznych 

D.05.03.05
D.04.03.01
D.05.03.11

10. Wykonanie korekcyjnego frezowania nawierzchni bitumicznej 
o średniej głębokości ok. 3 cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem emulsja 
asfaltowa i  wykonanie warstwy wyrównawczej  średniej  grubość 3 cm  z mieszanki m2 1707
mineralno-asfaltowej AC 11W  o śr. gr 4 cm .
D.05.03.05

11. Założenie w miejscach połączenia starej nawierzchni mineralno-bitumicznej z nową 
bitumicznej taśmy dylatacyjnej w celu uszczelnienia połączeń. m 30
D.05.03.05
D.04.03.01

12. Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S m2 1707
.- warstwa ścieralna z z mieszanki mineralno-asfaltowej 
    AC 11S grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm 
.- oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltowa nawierzchni bitumicznych 

RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT 
(Łączna wartość poz. 1-12.) ( netto) ………………

"Odtworzenie nawierzchni po robotach kanalizacyjnych 
w ulicy Langiewicza w Grodzisku Mazowieckim"

L.p. Rodzaj robót
Jedn.
miary Ilość 

Cena 
jedn.

Wartość 
robót netto

1. 2. 3. 4. 5. 6.





TABELA KOSZTOWA nr 2
Przebudowa ulicy Poniatowskiego   na odcinku od ulicy Świeżej do ulicy Langiewicza  

w Grodzisku Maz. - branża drogowa 

L.p. Rodzaj robót
Jedn.
miary Ilość 

Cena 
jedn.

Wartość 
robót nett

1. 2. 3. 4. 5. 6.
 CPV - 45.23.30.00-9

1. .

kpl. 1 ryczałt

2.
kpl. 1 ryczałt

3. m2 249,7

4. m2 412

5. m2 19

6. m2 16

7.
m2 209

8.
m 516

9. m 484,6



10. m 70,9

11. m 62,7

12. szt. 7

13. szt. 9

14.
211

15. m2 316,5

16. m2 102

17. m2 116



D.05.03.05
D.04.03.01
D.04.04.01
D.04.02.01
D.04.01.01

18. Wykonanie  odtworzenia konstrukcji jezdni na trasie wykonywanej m2 249,7
kanalizacji deszczowej.
o konstrukcji:
.- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W  
   grubość warstwy po zageszczeniu 6 cm
.- oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltowa warstw konstrukcyjnych 
   nie bitumicznych 

D.05.03.05
D.04.03.01
D.05.03.11

19. Wykonanie korekcyjnego frezowania nawierzchni bitumicznej 
o średniej głębokości ok. 3 cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem emulsja 
asfaltowa i  wykonanie warstwy wyrównawczej  średniej  grubość 3 cm  z mieszanki m2 1298
mineralno-asfaltowej AC 11W  o śr. gr 4 cm .
D.05.03.05

20. Założenie w miejscach połączenia starej nawierzchni mineralno-bitumicznej z nową 
bitumicznej taśmy dylatacyjnej w celu uszczelnienia połączeń. m 150
D.05.03.05
D.04.03.01

21. Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S m2 1298
.- warstwa ścieralna z z mieszanki mineralno-asfaltowej 
    AC 11S grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm 
.- oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltowa nawierzchni bitumicznych 

RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT 
(Łączna wartość poz. 1-21) ( netto) ………………
Przebudowa ulicy Poniatowskiego   na odcinku od ulicy Świeżej do ulicy Langiewicza  

w Grodzisku Maz. - branża drogowa 

ZESTAWIENIE TABEL KOSZTOWYCH 
Przebudowa ulic  Langiewicza i Poniatowskiego w Grodzisku Mazowieckim

zł. bez VAT

1. "Odtworzenie nawierzchni po robotach kanalizacyjnych 
w ulicy Langiewicza w Grodzisku Mazowieckim" zł. bez VAT

zł. bez VAT

2. Przebudowa ulicy Poniatowskiego   na odcinku od ulicy Świeżej 
do ulicy Langiewicza  w Grodzisku Maz. branża drogowa zł. bez VAT

ŁĄCZNIE NETTO zł.bez VAT

…...................

………………..

……………….

……………….

……………….



(łączna wartośc tabel 1+2+3+4)

PODATEK  VAT ………………..

ŁĄCZNIE BRUTTO zł. (CENA
OFERTY)

Słownie:…………………………………………………………………………………….
             ………………………………………………………………………………. zł.

Wyceniając poszczególne pozycje Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w wycenie 
wszystkie niezbędne nakłady konieczne do ich wykonania tj. m.in. zabezpieczenie 
i oznakowanie robót, obsługę geodezyjną w zakresie koniecznym do wykonania i odbioru robót
m.in.. zabezpieczenie osnowy geodezyjnej i ewentualne odtworzenie w przypadku uszkodzenia, 
oraz inne konieczne roboty i związane z tym koszty jakie zdaniem Wykonawcy są niezbędne 
do prawidłowego wykonania robót objetych poszczególnymi pozycjami.
Prace geodezyjne stanowiące część przedmiotu niniejszego zamówienia Wykonawca jest 
obowiązany wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, instrukcjami 
technicznymi i zaleceniami właściwych rejonowo ośrodków dokumentacji geodezyjno-kartograficznej.

PODPIS(Y):
L.p.

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy(ów)

………………..

Nazwa(y)                                 Nazwisko i imie osoby(osób)       Podpis(y) osoby (osób)     
Wykonawcy(ów)                   upoważnionej(ych)do podpisania     upoważnionej(ych) do podpisania                                                                                                                       


	Tabele kosztowe   

