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chodnik 1784K Stanisław D. 2022 r..kst OBMIAR

Lp. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

Przebudowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1784K Wysoka - Przytkowice w miejscowości Stanisław Dolny
Dolany na długości ok. 211 m

1 Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej m
211,0 m 211,00

RAZEM 211,00
2 Rozebranie ław pod krawężniki z betonu w ilości 0,06m3/m m3

211,0*0,06 m3 12,66
RAZEM 12,66

3 Rozebranie chodników z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej - chod-
nik - płyty do zagospodarowania przez Inwestora

m2

147,0*1,5 m2 220,50
RAZEM 220,50

4 Rozebranie nawierzchni zjazdów z płyt betonowych - trylinki gr. 15 cm m2

7,0*1,5 m2 10,50
RAZEM 10,50

5 Rozebranie nawierzchni zjazdów z kostki betonowej na podsypce cementowo - piasko-
wej

m2

(6,0+6,0+6,0+5,0+17,0+12,0)*1,5 m2 78,00
RAZEM 78,00

6 Rozebranie nawierzchni zjazdów z kostki betonowej na podsypce cementowo - piasko-
wej - kostka do ponownego wbudowania

m2

5,0*1,5 m2 7,50
RAZEM 7,50

7 Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej m
147,0 m 147,00

RAZEM 147,00
8 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i ręcznym wyła-

dowaniu samochodem ciężarowym w miejsce wskazane staranie Wykonawcy
m3

0,15*0,30*211,0+12,6+219,0*0,07+10,5*0,15+78,0*0,08+0,2*0,06*147,0 m3 47,00
RAZEM 47,00

9 Ława pod krawężniki betonowa B-15 z oporem w ilości 0,06m3/m - chodnik+zjazdy m3

(147,0+64,0)*0,06 m3 12,66
RAZEM 12,66

10 Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30x100 cm na podsypce cementowo-
piaskowej - chodnik+zjazdy

m

211,0 m 211,00
RAZEM 211,00

11 Ława pod obrzeża betonowa B-15 z oporem w ilości 0,04m3/m m3

211,0*0,04 m3 8,44
RAZEM 8,44

12 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej m
211,0 m 211,00

RAZEM 211,00
13 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 z transp.urobku

samochod.samowyładowczymi w miejsce wskazane staraniem Wykonawcy - korytowa-
nie pod chodnik na głębokość 20cm

m3

147,0*1,5*0,2*80% m3 35,28
RAZEM 35,28

14 Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi w miej-
sce wskazane staraniem Wykonawcy - korytowanie pod chodnik na głębokość 20cm

m3

147,0*1,5*0,2*20% m3 8,82
RAZEM 8,82

15 Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni -
chodnik+zjazdy

m2

211,0*1,5 m2 316,50
RAZEM 316,50

16 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm (doce-
lowo 20cm)

m2

147,0*1,5 m2 220,50
RAZEM 220,50

17 Podbudowa z kruszywa łamanego - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu
Krotność = 5

m2

220,5 m2 220,50
RAZEM 220,50

18 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce piaskowej - kost-
ka szara - chodnik

m2

220,5 m2 220,50
RAZEM 220,50

19 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat.III z
transp.urobku samochod.samowyładowczymi w miejsce wskazane staraniem Wyko-
nawcy - korytowanie pod zjazdy na głębokość 30cm

m3

64,0*1,5*0,3*80% m3 23,04
RAZEM 23,04

20 Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi w miej-
sce wskazane staraniem Wykonawcy - korytowanie pod zjazdy na głębokość 30cm

m3

64,0*1,5*0,3*20% m3 5,76
RAZEM 5,76
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21 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm
(docelowo 30 cm)
Krotność = 2

m2

64,0*1,5 m2 96,00
RAZEM 96,00

22 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-pias-
kowej, kostka kolorowa - zjazdy

m2

96,0 m2 96,00
RAZEM 96,00

23 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m3 w gruncie
kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi w miejsce wskazane
staraniem Wykonawcy - dokop pod poszerzenie jezdni

m3

211,0*0,5*0,3 m3 31,65
RAZEM 31,65

24 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm
(docelowo 20 cm) - poszerzenie
Krotność = 1,33

m2

211,0*0,5 m2 105,50
RAZEM 105,50

25 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warst-
wa wiążąca)

m2

211,0*0,5 m2 105,50
RAZEM 105,50

26 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęsz-
czeniu 4 cm (warstwa ścieralna)

m2

211,0*0,5 m2 105,50
RAZEM 105,50

27 Wymiana typowego włazu żeliwnego wraz z kratą na wuście ulicznym szt.
1 szt. 1,00

RAZEM 1,00
28 Obsypanie ziamią za obrzeżem szerokosci 0,5m grubosci 15 cm dowiezioną m3

146,0*0,5*0,15 m3 10,95
RAZEM 10,95

29 Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o szerokości w świetle
300 mm i wysokości do 300 mm; klasa obciążenia D400 m

m

6,0 m 6,00
RAZEM 6,00
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