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załącznik nr 1 do SIWZ

Lp Opis robót ilość j.m.

I Wyrównanie nawierzchni plau i schodów zewnętrznych przed sklepem 

1 15,0

2 6,0

3 0,5

4 18,0 mb

5 2,0 mb

6 15,0

7 6,0

8 0,5

9 18,0 mb

10 2,0 mb

II Remont nawierzchni placu od strony zaplecza sklepu

11 51,8

12 22,5 mb

13 51,8

14 22,5 mb

PRZEDMIAR  POMOCNICZY DLA ZAMÓWIENIA PN.
                                    

„Remont  nawierzchni z kostki brukowej przy ul. Uniwersyteckiej 12 w Katowicach”

ZADANIE NR 1:
„Remont  nawierzchni z kostki brukowej przy ul. Uniwersyteckiej 12 w Katowicach – teren 

wokół lokalu użytkowego wraz z naprawą schodów zewnętrznych”

Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej (nawierzchnie chodników / placów) 
nadającej się do użytku (kostka do ponownego ułożenia); kostka typu 
“behaton”

m2

Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej  nadającej się do użytku  (kostka na 
stopniach schodów zewnętrznych); kostka typu “behaton” m2

Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej (nawierzchnie chodników / placów) 
nienadającej się do użytku; kostka typu “behaton” m2

Rozbiórka obrzeży chodnikowych (na schodach) nadających się do użytku 
(obrzeża do ponownego ułożenia); obrzeża o wymiarach 8x25 cm 

Rozbiórka obrzeży chodnikowych (na schodach) nienadających się do użytku; 
obrzeża o wymiarach 8x25 cm 

Ponowne ułożenie kostki betonowej na podsypce (kostka z demontażu) – 
wyrównanie powierzchni chodników i placów; kostka typu "behaton" m2

Ponowne ułożenie kostki betonowej na podsypce (kostka z demontażu) – 
wyrównanie powierzchni schodów zewnętrznych; kostka typu "behaton" m2

Dostawa i montaż kostki betonowej na podsypce – wyrównanie powierzchni 
chodników i placów; kostka typu "behaton" m2

Ponowne ułożenie obrzeży chodnikowych (na schodach) na podsypce– 
wyrównanie powierzchni schodów;  obrzeża z demontażu

Dostawa i montaż obrzeży chodnikowych (wyrównanie powierzchni schodów);  
 obrzeża o wymiarach 8x25 cm 

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej (nawierzchnie placów) nadającej 
się do użytku (kostka do ponownego ułożenia); kostka typu “holland” o wym. 
10x20 cm, gr. 4 cm

m2

Rozbiórka obrzeży chodnikowych nadających się do użytku (obrzeża do 
ponownego ułożenia); obrzeża o wymiarach 8x25 cm 

Ponowne ułożenie kostki betonowej na podsypce (kostka z demontażu) – 
wyrównanie powierzchni chodników i placów; kostka typu "holland" o 
wym.10x20 cm, gr. 4 cm

m2

Ponowne ułożenie obrzeży chodnikowych na podsypce– wyrównanie 
powierzchni;  obrzeża z demontażu


