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Nazwy i kody CPV:

Nazwa i adres zamawiającego:
Data opracowania przedmiaru robót:
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Modernizacja ulicy Cieszyńskiej w Ustroniu - ona odcinku około 540mb od DW941 - ETAP I
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do
odprowadzania ścieków
45233251-3 Wymiana nawierzchni
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii
energetycznych
34992200-9 Znaki drogowe
Miasto Ustroń, ul. Rynek 1, 43-450 ustroń
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Modernizacja ulicy Cieszyńskiej w Ustroniu - ona odcinku około 540mb od DW941 ETAP I
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D.01.00.00/D.01.02.04 Roboty początkowe
D.01.01.01
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym wraz z
inwetaryzacją powykonawczą
D.07.02.02
Tymczasowa organizacja ruchu Pionoiwa i Pozioma - projekt z zatwierdzeniem i wprowadzeniem
D.01.00.00
Roboty przygotowawcze
D.01.02.04
Rozebranie ścieku z kostki betonwej, na podsypce piaskowej wraz z odwozem i utylizacją materiału z
rozbiórki. Odwóz, składowanie i utylizacja materiału na koszt i wg uznania Wykonawcy.
D.01.02.04
Mechaniczna rozbiórka krawężników betonowych wraz z ławą, krawężniki na ławie betonowej bez
względu na rodzaj podsypki.
D.01.02.04
Ścięcie poboczy z zagęszczeniem i profilowaniem spadków poprzecznych. Odwóz, składowanie i
utylizacja nadmiaru materiału na koszt i wg uznania Wykonawcy.
D.01.02.04
Demontaż odwodnienie liniowego (korytek) wraz z zasypaniem i zagęszczeniem wykopów. Odwóz,
składowanie i utylizacja materiału na koszt i wg uznania Wykonawcy.
D.05.03.11
Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno przy użyciu frezarki na średnią głębokość 9·cm. Odwóz,
składowanie i utylizacja nadmiaru materiału na koszt i wg uznania Wykonawcy.
D.02.00.00
Roboty ziemne
D.02.01.01
Udrożnienie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp. Odwóz, składowanie i utylizacja materiału z wykopu
na koszt i wg uznania Wykonawcy.
D.03.00.00
Odwodnienie
D.03.02.01
Wykopy wykonywane koparkami podsiębiernymi, koparka 0,60·m3 wraz z odwozem i utylizacją
nadmiarów gruntu
D.03.02.01
Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, grubość w stanie luźnym 30·cm, kategoria gruntu
III-IV wraz z zabezpieczeniem istniejącego uzbrojenia
D.03.02.01
Przykanaliki z rur z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe SN8, Dn·200·mm w gotowym wykopie
D.03.02.01
Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek gr 20cm ponad wierzch rury
D.03.02.01
Studzienki ściekowe z gotowych elementów, uliczna betonowa, Fi·500·mm z osadnikiem bez syfonu
(krata, pierścień odciążający i dystansowy i kosz osadczy)
D.03.02.01
Odwodnienia liniowe z betonu włóknistego 1000/360/300mm
- ścianka czołowa pełna dla koryta odwodnienia liniowego
- studzienka osadnikowa kompatybilna z korytem odwod.liniowego
- ruszt żeliwny szczelinowy l=500 mm, klasa D400
D.04.00.00
Podbudowy
D.04.03.01
Oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowych
D.05.00.00.
Nawierzchnie
D.05.03.05.b
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po
zagęszczeniu 6·cm,
D.05.03.05a
Nawierzchnie z AC11S (warstwa ścieralna), grubość po zagęszczeniu 4·cm,
D.06.03.01
Nawierzchnie z destruktu asfaltowego, po uwałowaniu 10·cm- wykonanie poboczy (podwójne utrwalenie
z granulacją warstwy górnej gr 6cm do frakcji 4-12mm)
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Krawężniki betonowe wraz z wykonaniem ław, betonowe wystające 15x30·cm, ława betonowa C16/20
m
Krawężniki betonowe wraz z wykonaniem ław, betonowe obnizone 15x22(25)·cm, ława betonowa C16/20 m
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Roboty wykończeniowe
Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, włazy kanałowe i ściekowe
szt
Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, studzienki wpustowe - wymiana na nowe wraz
z odbudową warstw podbudowy. Studzienki ściekowe z gotowych elementów, uliczna betonowa,
Fi·500·mm z osadnikiem bez syfonu (krata, pierścień odciążający i dystansowy)
szt

4.00
6.00

Elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego
D.07.01.01
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Oznakowanie poziome jezdni - oznakowanie grubowarstwowe chemoutwardzalne - odtworzenie istn.
oznakowania
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