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ZAŁĄCZNIK NR. 1 

 
L.p. Zakres robót do wykonania wg 

warunków szczegółowych 
Lokalizacja Rodzaj 

nawierzchni 
Ilości  
j.m. 

Wartość 
brutto cena 
jednostkow

a 

Ryczałtowa 
wartość 
brutto 

1. 2.  3.  4.  5.  6.  7.  
NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ I  PŁYT MEBA ORAZ SCHODY TERENOWE 

Os. Traugutta III 
1. 

Rozbiórka istniejącej nawierzchni, z 
kostki betonowej i ponowne jej 
ułożenie po uprzednim wyrównaniu 
i zastabilizowaniu podbudowy oraz  
wyrównaniu obrzeży trawnikowych 

ul. Jana Pawła II 
41 
lokale mieszkalne  

kostka 
betonowa 
istniejąca  
 uzupełnienie 
podbudowy z 
tłucznia i żwirku 
dobór frakcji jak 
na istniejącym 
chodniku 
 

192 m2 

szr. chod. 2m 

 

 

 
 
 
  

 

 

2. Rozbiórka istniejącej nawierzchni, 
złożenie materiałów z rozbiórki we 
wskazanym przez Inwestora miejscu 
do 4 km, wykonanie koryta w 
nowym miejscu, wykonanie 
podbudowy,  wykonanie 
nawierzchni z kostki betonowej wraz 
z nowymi obrzeżami.  
 
Wypoziomowanie studzienek 

ul. Sadowa 14 
lokale mieszkalne 

kostka 
betonowa 6cm 
kolor czerwony  
nowe obrzeża  
podbudowa 
tłuczeń 12cm 
podsypka pod 
kostkę drobny 
żwirek          gr. 
warstwy 5cm 
studzienki 

72 m2 

szer. chod.1,5m 

 

 

 

 
 
  

2szt 

 

 

Os. Traugutta I II 

3. 

Przygotowanie istniejącej 
nawierzchni asfaltowej poprzez 
wyrównanie krawędzi do szerokości 
2m. osadzenie obrzeży 
trawnikowych na podwyższonej 
ławie betonowej wykonanie 
podsypki wyrównawczej z drobnego 
żwirku średnia gr. 6cm na istniejącej 
nawierzchni asfaltowej,  wykonanie 
nawierzchni z kostki betonowej. 
Przełożenie połączenia z istniejącym 
chodnikiem 3m2 uzupełnienie ziemi 
przy obrzeżach 

ul.  Langiewicza 9 
lokale mieszkalne  

kostka 
betonowa 6cm 
kolor czerwony  
nowe obrzeża  
 podsypka 
drobny żwirek  
gr. warstwy 6cm 

85 m2 
szer. chod. 2m 

 

 

 

 

 

 

Os. Słowackiego 
4. Rozbiórka istniejącej nawierzchni, z 

kostki betonowej wraz z istniejącymi 
schodami terenowymi i ponowne jej 
ułożenie po uprzednim wyrównaniu 
i zastabilizowaniu podbudowy oraz  
wyrównaniu obrzeży trawnikowych 
Wykonanie nowych schodów 
terenowych z prefabrykowanych 
elementów architektury ogrodowej 2 
biegi schodowe po 5 stopni ze 
zjazdami na wózki oraz jeden 
spocznik i obustronne poręcze 
stalowe. 

ul. Słowackiego 34 
lokale mieszkalne  

kostka 
betonowa 
istniejąca  
 uzupełnienie 
podbudowy z 
tłucznia i żwirku 
dobór frakcji jak 
na istniejącym 
chodniku 
 
 
spocznik 
poręcze stalowe 

60 m2 

szer. chod. 1,4m 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

6m2 
20m 

 

 

Os. Błonie 

5. Rozbiórka istniejącej nawierzchni, 
złożenie materiałów z rozbiórki we 
wskazanym przez Inwestora miejscu 
do 4 km, wykonanie koryta w 

ul. Błonie 16, 
Błonie 18 
lokale mieszkalne  

kostka 
betonowa 6cm 
kolor czerwony  
nowe obrzeża  

190 m2 
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L.p. Zakres robót do wykonania wg 
warunków szczegółowych 

Lokalizacja Rodzaj 
nawierzchni 

Ilości  
j.m. 

Wartość 
brutto cena 
jednostkow

a 

Ryczałtowa 
wartość 
brutto 

1. 2.  3.  4.  5.  6.  7.  
nowym miejscu, wykonanie 
podbudowy,  wykonanie 
nawierzchni z kostki betonowej wraz 
z nowymi obrzeżami.  
 
Wypoziomowanie studzienek 
 
 
 
 
 

podbudowa 
tłuczeń 12cm 
podsypka pod 
kostkę drobny 
żwirek gr. 
warstwy 5cm 
studzienki 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

7szt 

6. Zatoka parkingowa utwardzona 
nawierzchnią z płyt „MEBA” gr. 
10cm  
Rozbiórka istniejącego krawężnika 
wykonanie koryta, wywóz ziemi we 
wskazanym przez Inwestora miejsce 
do 4 km, wykonanie podbudowy,  
wykonanie nawierzchni z płyt 
betonowych j/w.  ułożenie 
krawężnika na ławie betonowej po 
obrysie zatoki parkingowej a od 
strony wjazdu aut krawężnik na 
leżąco. Wypełnienie oczek płyt 
drobnym żwirkiem . Uzupełnienie 
betonu na połączeniu leżącego 
krawężnika z istniejącą 
nawierzchnią betonową.  
 
 

ul. 
Kochanowskiego 
13 
lokale mieszkalne  

Płyty betonowe 
„MEBA” gr. 
10cm  
Na podsypce z 
drobnego 
żwirku gr. 
warstwy 3cm 
Krawężnik 
drogowy 30x20 
podbudowa 
tłuczeń 15cm 
 
 
 
 
 
 
 

69,12 m2 

 
 
 
 
 
 

41m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

       
 Warunki gwarancji  

ilość miesięcy................... 
     

 
 
 
 
Uwaga 
Powyższe obmiary zostały podane na podstawie pomiarów z natury. Zainteresowani, w porozumieniu z 
administratorem osiedla mogą dokonać pomiarów indywidualnie. Mapy sytuacyjne z lokalizacją robót objętych 
niniejszym przetargiem są do wglądu w ZGZM Sanok, ul. Traugutta 9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data....................................................                                                           ............................................................ 
                                    pieczątka i podpis oferenta 
 


