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ZAŁĄCZNIK  NR 5 DO SIWZ  

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiot zamówienia obejmuje:  

1. Remont nawierzchni chodników i zjazdów 

1) Przedmiotem robót jest remont istniejącej, zdegradowanej nawierzchni chodników i 

zjazdów polegający na  przestawieniu istniejącej nawierzchni z wykorzystaniem 

zdemontowanych elementów nawierzchni lub odtworzeniu przy użyciu nowego 

materiału.  

2) Przewiduje się remont nawierzchni z: 

a) betonowych płyt chodnikowych, wym. 35x35x5cm, w ilości: 210m2; 

b) betonowych płyt chodnikowych, wym. 50x50x7cm, w ilości: 120m2; 

c) betonowej kostki brukowej grubości 6cm, w ilości: 450m2; 

d) betonowej kostki brukowej grubości 8cm, w ilości: 80m2; 

3) Jednostką obmiarową jest 1m2 remontu chodnika/zjazdu.  

4) Cena jednostki obmiarowej obejmuje: 

a) zakup przez Wykonawcę we własnym zakresie i dostawa wszystkich materiałów 

niezbędnych do wykonania remontu chodnika/zjazdu, 

b) demontaż istniejącej nawierzchni chodnika/zjazdu, 

c) wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórek, 

d) wyrównanie, uzupełnienie i zagęszczenie podbudowy chodnika/zjazdu, 

e) ponowne ułożenie nawierzchni chodnika/zjazdu wykorzystując materiał z 

demontażu lub za pomocą nowego materiału dostarczonego przez wykonawcę, 

jeżeli materiał z rozbiórki nie nadaje się do ponownego wbudowania, 

f) prace wykończeniowe i porządkowe. 

2. Remont obrzeża betonowego 

1) Przedmiotem robót jest remont istniejących, zdegradowanych obrzeży betonowych 

polegające na naprawie uszkodzeń powstałych na określonej długości obrzeża, metodą 

jego przestawienia, z wykorzystaniem obrzeży uzyskanych z rozbiórki, nadających się do 

ponownego wbudowania lub poprzez wymianę uszkodzonych elementów na nowe: 

a) wymiarach 8x30cm w ilości 120m; 

b) wymiarach 6x20cm w ilości 120m; 

2) Jednostką obmiarową jest 1 m wymiany obrzeża.  

3) Cena jednostki obmiarowej obejmuje: 
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a) zakup przez Wykonawcę we własnym zakresie i dostawa wszystkich materiałów 

niezbędnych do wykonania remontu obrzeża, 

b) demontaż istniejącego obrzeża betonowego, 

c) wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórek, 

d) wyrównanie, uzupełnienie i zagęszczenie podsypki/podbudowy obrzeża, 

e) ponowne ułożenie obrzeża betonowego z wykorzystaniem istniejącego obrzeża               

z rozbiórki lub nowego, dostarczonego przez wykonawcę, jeżeli materiał z 

rozbiórki nie nadaje się do ponownego wbudowania, 

f) prace porządkowe; 

3. Remont krawężnika betonowego typu lekkiego o wymiarach 15x30cm 

1) Przedmiotem robót jest wymiana istniejących, zdegradowanych krawężników 

betonowych na nowe krawężniki betonowe typu lekkiego o wymiarach 15x30cm w ilości 

200m.  

2) Jednostką obmiarową jest 1 m wymiany obrzeża.  

3) Cena jednostki obmiarowej obejmuje: 

a) zakup przez Wykonawcę we własnym zakresie i dostawa wszystkich materiałów 

niezbędnych do wykonania remontu krawężnika, 

b) demontaż istniejącego krawężnika betonowego, 

c) wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórek, 

d) wyrównanie, uzupełnienie i zagęszczenie podbudowy krawężnika, 

e) ponowne ułożenie krawężnika betonowego z wykorzystaniem istniejącego 

krawężnika              z rozbiórki lub nowego, dostarczonego przez wykonawcę, 

jeżeli materiał z rozbiórki nie nadaje się do ponownego wbudowania, 

f) prace wykończeniowe i porządkowe. 
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