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Przedmiar

Lp
Jedn. Ilość

1

138,00

2

23,00

3

161,00

4

mb 187,00

5

161,00

Przedmiar

Zamawiający: Gmina Staszów

Zamówienie pn.: „Przebudowa ciągów pieszych pomię-
dzy ulicami Wschodnia i Rajska w Staszowie”

Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 45233222-1 
Roboty budowlane w zakresie układania chodników i 

asfaltowania. 
Wyszczególnienie 
elementów 
rozliczeniowych

Rozbiórka chodników z płyt 
betonowych 50x50x7cm i 
obrzeżem 6x20 na 
podsypce piaskowej z 
odzyskaniem płyt do 
dyspozycji Inwestora 
(odwóz do 1km teren 
PGKiM) wraz z  
mechanicznym rozebraniem 
nawierzchni z mieszanek 
mineralno-bitumicznych 

m2

Rozbiórka chodników z płyt 
betonowych 50x50x7cm i 
obrzeżem 6x20 na 
podsypce piaskowej z 
odzyskaniem płyt do 
dyspozycji Inwestora 
(odwóz do 1km teren 
PGKiM)

m2

Mechaniczne profilowanie i 
zagęszczenie podłoża pod 
warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni w gruncie 
kategorii I-IV 

m2

Montaż nowych obrzeży 
6x20cm na podsypce 
cementowo-piaskowej 
ciągów pieszych

Chodniki z kostki brukowej 
betonowej gr. 6cm (behaton 
w dwu kolorach grafitowy 
30% i szary70%)  na 
podsypce cementowo-
piaskowej z wypełnieniem 
spoin piaskiem  

m2
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lp Opis                                        jm ilość robót

1 315,5

2 315,5

3 315,5

4 m2 46,50

5 mb. 15,00

6 szt. 1,00

7 szt. 1,00

8 mb. 1,50

9 315,5

Zamawiający: Gmina Staszów

Zamówienie pn.: „Przebudowa drogi gminnej ulicy Towarowej 
w Staszowie od km 0+000 do km 0+047”

Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 45233222-1 Roboty budowlane w 
zakresie układania chodników i asfaltowania. 

Wykonanie koryta średnio na gł. 
do 22 cm  mechanicznie w 
gruntach kat. Od I-IV wraz z 
wyprofilowaniem i 
zagęszczeniem podbudowy 
walcem stalowym (materiał 
kamienny pochodzący z górnej  
warstwy podbudowy należy 
wbudować  wzdłóż pobocza  
przebudowywanej jezdni)

Podbudowa z kruszywa 
łamanego 0-32 górna warstwa o 
gr 5 cm po zagęszczeniu

Podbudowa z kruszywa 
łamanego  0-62 dolna wastwao 
gr. 10 cm po zagęszczeniu 

Rozebranie ręczne             
betonowych płyt chodnikowych 
z transportem do 1 km (materiał 
z  rozbiórki nadający sie do 
ponownego wbudowania 
pozostaje w gestii inwestora)

Ustawienie krawężnika 
betonowego drogowego 
15x25x100  na ławie 
betonowej z oporem ułożone 
na podsypce
cementowo piaskowej 1:4 
gr.5cm po zagęszczeniu na 
ławie betonowej
(beton B15) V=0,13m3/m)na 
ławie betonowej z oporem

Regulacja wysokościowa  
wpustu kanalizacji  deszczowej

Regulacja wysokościowa studni 
teletechnicznej

Usatwienie obrzeża 
betonowego 6x20x100 na 
podsypce
cementowo piaskowej 1:4 

Wykonanie warstwy profilującej 
z betonu asfaltowego KR1 o 
uziarnieniu
0/16 -100 kg/m2
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10 m2 315,5

11 m2 315,5

12 m2 70,50

13 m2 3,72

Przedmiar

lp jm ilość robót

1 m2 44,00

2 44,00

3 44,00

4 mb 19,50

5 m2 44,00

6 m2 17,00

Skropienie powierzchni emulsją 
asfltową szybkorozpadową

Wykonanie warstwy ścieralnej z 
betonu asfaltowego o gr 3 cm 
KR1 o uziarnieniu
0/12,8 

Uzupełnienie poboczy  
kruszywem łamanym 
sortowanym 0-32 mm średnio 
gr. Do 15 cm

Malowanie cienkowarstwowe 
linii segregacyjnej pobocza 

Zamawiający: Gmina Staszów

Zamówienie pn.: „Przebudowa ciągów pieszych przy ul. Mickiewicza 
w Staszowie”

Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 45233222-1 Roboty budowlane w 
zakresie układania chodników i asfaltowania. 

Opis                                   
-chodnik przy  śmietniku ul. 
Mickiewicza nr 46  

Wykonanie koryta 
mechanicznie wraz z 
wyprofilowaniem i 
zagęszczeniem podbudowy 
walcem stalowym

Podbudowa z kruszywa 
łamanego 0-32 górna 
warstwa o gr 5 cm po 
zagęszczeniu

Podbudowa z kruszywa 
łamanego  0-62 dolna 
wastwao gr. 10 cm po 
zagęszczeniu 

Rozebranie mechanicznie 
krawężnika betonowego 
drogowego na podsypce 
cemtowo-puaskowej 
(materiał pochodzący z 
rozbiórki należy zutylizować)

Rozebranie mechanicznie 
betonowych płyt drogowych  
z transportem do 3 km 
(materiał z  rozbiórki 
nadający sie do ponownego 
wbudowania pozostaje w 
gestii inwestora) 

Rozebranie mechanicznie 
opaski betonowej
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7 szt. 3,00

8 mb 19,50

9 m2 44,00

10 m2 21,00

11 mb 25,00

Przedmiar

lp

jm ilość robót

1 m2 37,00

2 m2 2,45

3 m2 37,00

Ułożenie bentonowych płyt 
drogowych pochodzących z 
demontażu na podsypce 
piaskowej

Ustawienie krawężnika 
betonowego drogowego 
12x25x100  na ławie 
betonowej z oporem ułożone 
na podsypce
cementowo piaskowej 1:4 
gr.5cm po zagęszczeniu na 
ławie betonowej
(beton B15) V=0,13m3/m)na 
ławie betonowej z oporem

Ułożenie kostki betonowej 
kolorowej w/g wskazań 
inwestora o gr 8 cm na 
chudym betonie  

Ułożenie kostki betonowej o 
gr 4 cm kolorowej w/g 
wskazań inwestora  na 
podsypce cementowo-
piaskowej1:4

Ustawienie obrzeża 
betonowego 6x20 na 
podsypce cememntowo- 
piaskowej

Zamawiający: Gmina Staszów

Zamówienie pn.: „Przebudowa ciągów pieszych przy ul. Mickiewicza 
w Staszowie”

Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 45233222-1 Roboty budowlane w 
zakresie układania chodników i asfaltowania. 

Opis                                    
-chodnik przy  śmietniku ul. 
Mickiewicza nr 44   

Rozebranie ręczne             
betonowych płyt 
chodnikowych z transportem 
do 3 km (materiał z  rozbiórki 
nadający sie do ponownego 
wbudowania pozostaje w 
gestii inwestora) 

Rozebranie mechanicznie 
opaski betonowej

Ułożenie kostki betonowej o 
gr 4 cm kolorowej w/g 
wskazań inwestora  na 
podsypce cementowo-
piaskowej1:4
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4 mb 49,00

Przedmiar

lp jm ilość robót

1 m2 21,50

2 m2 21,50

3 mb 46,00

4 mb 12,00

5 mb 12,00

Przedmiar

Ustawienie obrzeża 
betonowego 6x20 na 
podsypce cememntowo- 
piaskowej

Zamawiający: Gmina Staszów

Zamówienie pn.: „Przebudowa ciągów pieszych przy ul. Mickiewicza 
w Staszowie”

Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 45233222-1 Roboty budowlane w 
zakresie układania chodników i asfaltowania. 

Opis                                   - 
chodnik ul. Mickiewicza 13    

Rozebranie ręczne             
betonowych płyt 
chodnikowych z transportem 
do 3 km (materiał z  rozbiórki 
nadający sie do ponownego 
wbudowania pozostaje w 
gestii inwestora) 

Ułożenie kostki betonowej o 
gr 4 cm  na podsypce 
cementowo-piaskowej1:4

Ustawienie obrzeża 
betonowego 6x20 na 
podsypce cememntowo- 
piaskowej

Rozebranie ręcznie 
krawężnika betonowego 
drogowego na ławie 
betonowej z oporem 
(materiał pochodzący z 
rozbiórki nadający się do 
ponownego użycia należy 
ponownie wbudować)

Ustawienie krawężnika 
betonowego drogowego 
15x25x100  na ławie 
betonowej z oporem ułożone 
na podsypce
cementowo piaskowej 1:4 
gr.5cm po zagęszczeniu na 
ławie betonowej
(beton B15) V=0,13m3/m)na 
ławie betonowej z oporem
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lp Opis                                  jm ilość robót

1 szt 25,00

2 m2 64,00

3 mb 32,00
Razem

Przedmiar

lp

1 mb 230,00

2 m2 25,00

3 m2 56,00

4 szt. 1,00

Zamawiający: Gmina Staszów

Zamówienie pn.: „Przebudowa ciągów pieszych przy ul. H. Kołłątaja 4      
              w Staszowie”

Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 45233222-1 Roboty budowlane w 
zakresie układania chodników i asfaltowania. 

Rozebranie mechanicznie 
nawierzchni z betonu 
asfaltowego o gr ok. 4 cm 

Ułożenie kostki betonowej o 
gr 5 cm  na podsypce 
cementowo-piaskowej1:4

Ustawienie obrzeża 
betonowego 8x25 na 
podsypce cememntowo- 
piaskowej

Zamawiający: Gmina Staszów

Zamówienie pn.: „„Przebudowa parkingu  przy ul. H. Kołłątaja 4                        
w Staszowie.””

Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie 
układania chodników i asfaltowania. 

Rozebranie mechanicznie 
krawężnika betonowego 
drogowego na podsypce 
cementowo-piaskowej

Rozebranie mechanicznie 
nawierzchni z betonu 
asfaltowego o gr ok 4cm

Frezowanie na zimno 
nawierzchni z betonu 
asfaltowego w celu powiązania
wysokościowego istniejących i 
projektowanych nawierzchni
Bitumicznych

Regulacja wysokościowa  
wpustu kanalizacji  deszczowej
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5 mb. 77,50

6 mb. 153,00

7 900,00

8 m2 900,00

9 m2 900,00

10 m2 53,52

Razem

Usatwienie krawęznika 
betonowego drogowego 
15x30x100 na ławie betonowej 
z oporem ułożone na 
podsypce
cementowo piaskowej 1:4 
gr.5cm po zagęszczeniu na 
ławie betonowej
(beton B15) V=0,13m3/m)

Ustawienie krawężnika 
betonowego drogowego 
12x25x100 na ławie betonowej 
z oporem na podsypce
cementowo piaskowej 1:4 
gr.5cm po zagęszczeniu na 
ławie betonowej
(beton B15) V=0,13m3/m)

Wykonanie warstwy 
profilującej z betonu 
asfaltowego KR1 o 
uziarnieniu
0/12,8 -150 kg/m2

Skropienie powierzchni emulsją 
asfltową szybkorozpadową

Wykonanie warstwy ścieralnej z 
betonu asfaltowego o gr 3 cm 
KR1 o uziarnieniu
0/12,8 

Malowanie cienkowarstwowe 
linii segregacyjnych  stanowisk 
postojowych 
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