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Modernizacja ulicy bocznej od ulicy Folwarcznej
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
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energetycznych
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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.01.00.00
Roboty przygotowawcze
D.01.02.04
Rozebranie podbudowy, z kruszywa, średnia grubość 10·cm, mechanicznie wraz z odwozem i utylizacją
materiału z rozbiórki. Odwóz, składowanie i utylizacja materiału na koszt i wg uznania Wykonawcy.
D.02.00.00
Roboty ziemne
D.02.01.01
Wykopy wykonywane koparkami, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi - korytowanie.
Odwóz, składowanie i utylizacja nadmiaru materiału na koszt i wg uznania Wykonawcy
D.04.00.00
Podbudowy
D.04.01.01
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie,
D.04.03.01
Oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowych
D.04.04.02b
Podbudowy z kruszyw łamanych, - profilowanie podłoża kruszywem łamanym średnia grubośc 10cm
D-04.04.02b
Podbudowa zasadnicza z mieszanki nie związanej z kruszywa łamanego (31,5 ) - C90/3 gr. 30·cm
D.05.00.00.
Nawierzchnie
D.05.03.05.b
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po
zagęszczeniu 4·cm,
D.05.03.05.a
Nawierzchnie z AC11S (warstwa ścieralna), grubość po zagęszczeniu 4·cm,
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Roboty wykończeniowe
D.01.03.01

Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, włazy kanałowe i ściekowe (Zakres obejmuje
wymianę włazu oraz zabudowę nowej pokrywy oraz pierścienia odciżąjącego)

Roboty związane z umocnieniem skarp
D.06.01.01
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Humusowanie i obsianie skarp, humus grubości 15·cm

