
Budowa : Przebudowa drogi powiatowej nr 1726Z Grabowo - Kiczarowo- Sadłowo. 
      Wykonanie nowej nawierzchni chodnika w miejscowości Brudzewice - etap II

Zakres: od zjazdu z betonu asfaltowego przy posesji nr 80 do budynku nr 75 ( świetlicy gminnej)
Adres: m. Brudzewice , droga powiatowa nr 1726Z
Inwestor : Zarząd Dróg Powiatowych , ul. Bydgoska 13/15 73 - 110 Stargard Szczeciński

Lp.
Specyfikacja techniczna 

wykonania i odbioru 
robót

Nazwa
Jednostka 

miary
Obmiar

1. ST D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym km 0,116

2. ST D-01.02.04

Przycięcie istniejącej krawędzi jezdni piłą na odcinku przyległym do krawężnika Rozebranie istniejących 
nawierzchni z mas mineralno - bitumicznych o grub. warstwy do 6 cm. szerokość pasa rozbiórki 10 cm, wraz z 
załadunkiem i wywózką gruzu do miejsca które Wykonawca sam sobie zapewni.                                                                                                  
116*0,1= 11,6

m² 11,6

3. ST D-01.02.04
Rozebranie istniejacych nawierzchni z płyt ażurowych z załadunkiem i wywózką gruzu do miejsca które 
Wykonawca sam sobie zapewni.     11*2=22,0 m²         m² 22

4. OST D-01.02.04
Ręczne rozebranie krawężników betonowych 15 * 30 cm wraz z podsypką cementowo - piaskową oraz ławami 
betonowymi prostymi na których posadowiono krawężniki wraz z załadunkiem i wywózką gruzu do miejsca które 
Wykonawca sam sobie zapewni. 

m 116

                                                              PRZEDMIAR ROBÓT                                                              załącznik nr 9



5. OST D-01.02.04
Rozebranie istniejacych nawierzchni z płyt betonowych o gr. 5 cm wraz z załadunkiem i wywózką gruzu do 
miejsca które Wykonawca sam sobie zapewni. ( chodnik przed remizą)                                                             
21*5,5=115,50 m²         

m² 115,5

6.

ST D-04.01.01.                   
ST D-04.02.01.                       
ST D-04.06.01.                   
ST D-08.01.02.

Ustawienie krawężników betonowych o wym. 15x30 cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 5,0 cm na ławie 
betonowej z oporem 25 * 35 cm z betonu B - 20 ( C 16/20 ) na warstwie odsączającej z materiału filtracyjnego o 
współczynniku K=> 8 m/dobę o grubości warstwy 15 cm. wraz z wykonaniem rowka i załadunkiem oraz 
wywiezieniem urobku do miejsca które Wykonawca sam sobie zapewni.                                                         
116+2*6+ 3*4+10+5+7+5=167.0m (na wjazdach krawężniki najazdowe)

m 167

7.

ST D-04.01.01.                       
ST D-04.02.01.                     
ST D-04.06.01.                          
ST D-08.03.01.

Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 30x8 cm na podsypce cem. piaskowej 12x5 cm z wyp. spoin zaprawą 
cem. i warstwie odsączającej z materiału filtracyjnego o współczynniki k>= 8m/dobę o grubości 15,0 cm wraz z 
wykonaniem rowka i wywiezienie urobku do miejsca które Wykonawca sam sobie zapewni.                                                              
13+35+5 =53.00 m

m 53

8.

ST D-01.02.02.                 
ST D-04.01.01.                          
ST D-04.02.01.                      
ST D-04.06.01.                       
ST D-05.03.23

Wykonanie koryta i jego wyprofilowanie wraz z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej grub. 6 
cm na podsypce cementowo piaskowej , grubość warstwy 3,0 cm na warstwie odsączającej z materiału 
filtracyjnego o współczynniku k>= 8m/dobę o grubości 15,0 cm. Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej 
koloru szarego . Przy wykonywaniu koryta ująć załadunek oraz wywiezieniem urobku do miejsca które 
Wykonawca sam sobie zapewni.  21*5,5+(35+12)*2 =209,5

m² 209,5



9.

ST D-01.02.02.                 
ST D-04.01.01.                        
ST D-04.02.01.                         
ST D-04.06.01                          
ST D-05.03.23

Wykonanie koryta i jego wyprofilowanie wraz z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej grub.8 
cm na podsypce cementowo piaskowej , grubość warstwy 3,0-5.0 cm na warstwie odsączającej z materiału 
filtracyjnego o współczynniku k>= 8m/dobę o grubości 15,0 cm na podbudowie z betonu B-10 ( C 8/10 ) 
grubości 15 cm.. Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej koloru czerwonego, Przy wykonywaniu koryta ująć 
załadunek oraz wywiezieniem urobku do miejsca które Wykonawca sam sobie 
zapewni.(10+4+4)*2.0+4*5=56.0m² 

m² 56

10. ST D-03.02.01 Regulacja w pionie istniejących zaworów wodnych do niwelety nawierzchni chodnika szt 2

11. ST D-05.03.07

Wypełnienie szczeliny pomiędzy krawężnikiem a przyciętą krawędzią jezdni ( przyjęto szerokość szczeliny 10 
cm, głębokość 4 cm ) mieszanką asfaltu lanego oraz betonem z zachowaniem profilu i spadków podłużnych . 

Szczelina powstała po cięciu krawędzi jezdni wzdłuż nowo wykonanego krawężnika 116 * 0,1 * 0,06 = 0,696 m3   

* 2,1 t/m3 = 1,46 t

t 1,46

12. ST D-05.03.05a
Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa ścieralna gr. 4 cm - wjazdy do posesji nr 80                                                                            
20*6=120

m² 120


