
Załącznik nr 4 Zakres prac – remont parkingu i jezdni manewrowej os. Tysiąclecia 18. 

l.p. Opis robót Jm ilość 
c.j.  

netto 
wartość 

netto 

1. Remont istniejącego parkingu     
1.1 Demontaż krawężników  m    

1.2 Demontaż krawężników najazdowych m    

1.3 Demontaż  nawierzchni betonowej parkingów  m2    

1.4 Demontaż  obrzeży  m    

1.5 Rozbiórka fragmentu kostki betonowej wraz z podbudową przy śmietniku dla powiększenia część parkingu m2    

1.6 Korytowanie i roboty ziemne z wywozem na 10km m3    

1.7 Montaż krawężników   m    

1.8 Montaż krawężników najazdowych m    

1.9 
Podbudowa nawierzchni miejsc postojowych (10cm warstwa odcinająca z  piasku, 20cm warstwa z 
kruszywa naturalnego 0/63mm stabilizowana mech., 28cm podbudowa z kruszywa łamanego  0/31,5mm 
stabilizowana mech.) 

m2    

1.10 Montaż kostki betonowej gr.8 cm na podsypce cementowo piaskowej 1:3 gr 3cm m2    

1.11 Wywóz gruzu i ziemi wraz z utylizacją  m3    

1.12 Przywrócenie/plantowanie terenu zielonego i posianie trawy m2    

1.13 Regulacja studzienek i kratek ściekowych Kpl.    

2. Remont asfaltowej nawierzchni drogi manewrowej  - nakładka     
2.1 Demontaż krawężników  m    
2.2 Demontaż krawężników najazdowych m    
2.3 Rozebranie nawierzchni asfaltowej  - frezowanie m2    

2.6 Rozebranie betonowej podbudowy drogi w miejscach uszkodzeń m2    

2.7 Korytowanie  i roboty ziemne z wywozem na 10km   m3    

2.8 Montaż krawężników   m    

2.9 Montaż krawężników najazdowych     

2.10 
Podbudowa z kruszywa łamanego  0/31,5mm stabilizowana mech.- w miejscu usuniętej uszkodzonej 
podbudowy betonowej 

m2    

2.11 Podbudowa z betonu gr.  15 cm- w miejscu usuniętej uszkodzonej podbudowy betonowej m2    

2.12 Wykonanie warstwy profilującej AC16 W 50/70 w ilości 100kg/m2 m2    

2.13 Ułożenie warstwy wzmacniającej nawierzchnie z siatki syntetycznej M2    

2.14 Wykonanie nawierzchni asfaltowej – warstwy ścieralnej AC 11 S50/70 gr. min 4cm m2    

2.15 
Wykonanie połączenia przejścia istniejącej nawierzchni asfaltowej wcześniej wyremontowanego odcinka 
parkingu i jezdni z nowo remontowaną nawierzchnią asfaltową   

kpl.    

2.16 
Wykonanie połączenia przejścia istniejącej nawierzchni drogi asfaltowej w obrębie skrzyżowania z nowo 
remontowaną nawierzchnią asfaltową   

kpl.    

2.14 Wywóz gruzu i ziemi wraz z utylizacją m3    

2.15 Regulacja studzienek i kratek ściekowych kpl.    

2.16 Przywrócenie/plantowanie terenu zielonego i posianie trawy m2    

3. Rozbiórka śmietnika      
3.1 Rozebranie istniejącej altany śmietnika wraz z rozebraniem posadzki śmietnika kpl.    

3.2 Demontaż trzepaka i ławeczki do trzepania dywanów kpl.    

3.3 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej przy trzepaku i śmietniku wraz z demontażem obrzeży  m2    

3.4 Korytowanie i roboty ziemne z wywozem  na 10 km m3    

3.5 Wykonanie fundamentów pod nową altanę śmietnikową  kpl.    

3.6 Montaż obrzeży m    

3.7 Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego lub tłucznia stabilizowana mechanicznie -  gr 20 cm m2    

3.8 
Montaż kostki betonowej gr.8 cm na podsypce cementowo piaskowej 1:3 gr 3cm - nawierzchnia pod 
altanę i miejsce do trzepania dywanów  

m2    

3.9 Montaż/przeniesienie  trzepaka i ławeczki do trzepania dywanów kpl.    

3.10 Wywóz gruzu i ziemi wraz z utylizacją m3    

3.11 Przywrócenie/plantowanie terenu zielonego i posianie trawy m2    

4. Pozostałe prace     
4.1 Usunięcie słupa betonowego starej lampy kpl.    

4.2 
Remont odcinku chodnika przy wyjeździe na ul. Świdnicką – rozebranie nawierzchni z płyt chodnikowych, 
wymiana odcinka obrzeży, uzupełnienie podbudowy , ułożenie kostki brukowej gr 8cm na podsypce 
cementowo piaskowej 

m2    

4.3 
Przełożenia nawierzchni chodnika z uzupełnieniem podbudowy i wymianą ok 50% uszkodzonych płyt 
chodnikowych na długości około 8-10m  

    

4.4 
Miejscowe przełożenia nawierzchni chodnika z płyt chodnikowych wzdłuż budynku przy klatkach 
schodowych – likwidacja zapadnięć i chwiejących się płyt spowodowanych parkującymi równolegle 
pojazdami (należy też uwzględnić odcinek chodnika wzdłuż już wyremontowanej jezdni manewrowej) . 

m2    

4.5 
Wymiana zdegradowanych uszkodzonych pojedynczych płyt chodnikowych chodnika wzdłuż budynku przy 
klatkach schodowych (należy też uwzględnić odcinek chodnika wzdłuż już wyremontowanej jezdni 
manewrowej) 

kpl.    



4.6 Wywóz gruzu i ziemi wraz z utylizacją kpl.    

  Suma  netto   

  VAT 23%   

  Suma  brutto  

    

 
Uwagi: 
1. Zadanie nie obejmuje dostawy i montażu nowej altany śmietnikowej. 
2. Zadanie obejmuje wyburzenie 1 szt. istniejących altany śmietnikowej. 
3. Przy docelowej lokalizacji altany śmietnikowej należy wykonać obniżenia krawężników i nawierzchni dla swobodnego 

przemieszczania kontenerów na śmieci do śmieciarki. 
4. Należy wykonać oznaczenie miejsc postojowych przez wykonanie linii segregacyjnych z kostki brukowej w kolorze 

kontrastowym do nawierzchni. 
5. Nawierzchnię należy wykonać w taki sposób aby zapewnić swobodne odprowadzenie wody do kratek ściekowych np. 

przez odpowiednie ukształtowanie spadków w nawierzchni lub wykonaniem ścieku odprowadzającego.  
6. Utylizacja gruzu  ziemi i odpadów leży po stronie Wykonawcy. 
7. Wykonawca zobowiązany jest wykonać odpowiednie zabezpieczenia terenu prowadzenia prac zgodne z obowiązującymi 

przepisami BHP. 
8. Wykonawca zobowiązanych jest utrzymywać porządek w trakcie prowadzonych prac. 
9. Wykonawca zobowiązanych jest uporządkować teren budowy i terenu przyległy po zakończeniu robót. 
10. Wykonawca zobowiązanych jest do dostarczenia atestów i certyfikatów na wbudowany materiał. 
11. Wykonawca powinien sprawdzić stan istniejący nawierzchni ( ilość, stan techniczny i ich rodzaj). 
12. Wykonawca powinien dokonać pomiaru z natury, i zweryfikować powyższy zakres prac. 
13. Wykonawca zobowiązany jest przed rozpoczęciem robót zaznajomić się z mapą uzbrojenia terenu dla obszaru 

wykonywanych przez siebie robót remontowych.  
14.  Zakres prac przedstawia załączony szkic graficzny. 
15. Remont parkingu, drogi, placu manewrowego oraz  wjazdu, placu pod altanę śmietnikową obejmuje także:  

- wymiany uszkodzonych krawężników lub konieczności przełożenia krawężników;   
- regulacji studzienek i kratek ściekowych do wysokości nowej nawierzchni; 
- odtworzenia terenów zielonych z wykonaniem ewentualnych skarp i posianiem trawy lub ich dostosowania do 

wysokości nowej nawierzchni; 
- rozbiórkę altany śmietnikowej z wykonaniem: fundamentów pod nową konstrukcję , podbudowy i nawierzchni z 

kostki brukowej; 
- wykonanie wszelkich robót niezbędnych do zrealizowania kompletnego remontu parkingów, jezdni, placu 

manewrowego oraz wjazdu. 
 
 
 
 
 
 


