
Załącznik 3 opis robót 

I.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE NA OBIEKTACH INŻYNIERYJNYCH 

Poz. 1.         Obejmuje:  skucie betonu, oczyszczenie powierzchni oraz wywóz i utylizację materiału 
z rozbiórki; 
 

Poz.2-4  Obejmuje: rozebranie elementów z betonu niezbrojonego, betonu zbrojonego lub 
kamienia oraz wywóz i utylizacje materiałów z rozbiórki zgodnie ze STWiORB; 
 

 

 

II. ROBOTY KONSTRUKCYJNE 

 

Poz.5-6 Obejmuje: ułożenie korytek ściekowych betonowych na ławie betonowej zgodnie ze 
STWiORB; 
 

Poz. 7.       Obejmuje: czyszczenie łożysk stalowych i elastomerowych i zabezpieczenie 
antykorozyjne wraz z materiałem; 
 

Poz. 8.       Obejmuje: oczyszczenie powierzchni elementów stalowych oraz wykonanie 
zabezpieczenia zgodnie ze STWiORB 
 

Poz. 9.       Obejmuje: oczyszczenie elementów konstrukcyjnych betonowych i uzupełnienie 
zaprawami naprawczymi zgodnie ze STWiORB 
 

Poz. 10.      Obejmuje: beton chudy bez deskowania zgodnie ze STWiORB; 
 

Poz. 11.      Obejmuje: beton elementów konstrukcyjnych wraz z  deskowaniem; 
 

Poz. 12.      Obejmuje : zbrojenie wraz z montażem 

Poz. 13.      Obejmuje : ułożenie warstw izolacji z roztworu asfaltowego R+2P zgodnie ze STWiORB 

Poz. 14. Obejmuje: rozbiórkę starej dylatacji, oczyszczenie miejsca naprawy, wymianę płyty 
stalowej dylatacyjnej, uzupełnienie dylatacji masami zalewowymi wraz z materiałem 

Poz. 15. Obejmuje: demontaż wraz z utylizacją zużytych desek pomostowych oraz montaż 
nowych desek z drewna konstrukcyjnego, liściastego wraz z materiałem  

Poz. 16.      Obejmuje : ułożenie 1 warstwy izolacji z papy termozgrzewalnej 

 

III. ROBOTY ZIEMNE 

 

Poz.17-21   Obejmuje: Roboty ziemne zgodnie ze STWiORB  

Poz. 22. Obejmuje: Wykonanie zasypki inżynierskiej z kruszyw zagęszczonych mechanicznie 
zgodnie ze STWiORB 

 

IV. ROBOTY REGULACYJNE 

 

Poz.23-24 Obejmuje:  wykonanie umocnienia skarp płytami prefabrykowanymi ażurowymi na 
podsypce cementowo-piaskowej lub chudym betonie zgodnie ze STWIORB 
 

Poz.25 Obejmuje:  wykonanie umocnienia skarp narzutem z kamienia naturalnego zgodnie ze 



STWiORB 
 

Poz. 26        Obejmuje:  wykonanie koszy siatkowo-kamiennych ich ułożenie i zastabilizowanie 
zgodnie ze STWiORB;  
 

Poz. 27 Obejmuje: zebranie gruzu i śmieci oraz odwóz i utylizację odpadów 

Poz. 28  Obejmuje : Ręczne oczyszczenie wpustów mostowych wraz z przepłukaniem wodą 
pod ciśnieniem zgodnie ze STWiORB 

Poz. 29 Obejmuje: Ręczne oczyszczenie krawężników mostowych wraz z oskardowaniem i 
usunięciem roślinności oraz odwóz i utylizację zanieczyszczeń 

Poz. 30. Obejmuje: Ręczne oczyszczenie nawierzchni jezdni oraz odwóz i utylizację 
zanieczyszczeń 

Poz. 31 Obejmuje: Ręczne oczyszczenie nawierzchni kap chodnikowych oraz odwóz i utylizację 
zanieczyszczeń 

Poz. 32 Obejmuje: Ręczne oczyszczenie nawierzchni chodników z kostki brukowej wraz z 
oczyszczeniem szczelin 

 


