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Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej Nr 2040R Dynów – Jabłonica Ruska w km 0+000 – 3+010 w
miejscowości Siedliska i Wołodź. Zadanie obejmie przebudowę drogi na długości 3,01 km, bez zmiany charakterystycznych
wymiarów i powierzchni, polegającą m.in. na ułożeniu nowej nawierzchni asfaltowej, przebudowie 2 skrzyżowań oraz
wykonaniu chodnika dla pieszych. Zakres rzeczowy zadania obejmuje w szczególności:
1. Roboty przygotowawcze:
a. ścięcie zawyżonych poboczy;
b. mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowej 17 375 m²;
c. frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno 236 m²;
1. Odwodnienie korpusu drogowego:
a.
b.
c.
d.
e.

rozebranie nawierzchni bitumicznej 52 m²;
demontaż istniejących uszkodzonych przepustów drogowych;
ułożenie części przelotowych przepustów rurowych Ø 60 cm: 36 m, Ø 80 cm: 16 m;
obudowa wylotów przepustów rurowych;
regulacja pionowa studzienek ściekowych 40 szt.;

1. Podbudowy:
a. wykonanie korytowania oraz podbudowy na poszerzeniach drogi;
b. skropienie nawierzchni między warstwowej emulsją asfaltową 17 873 m²;
1. Nawierzchnie:
a. warstwa wiążąca z betonu asfaltowego BA AC-16W o grubości 5 cm: 17 820 m²;
b. warstwa ścieralna z betonu asfaltowego BA AC-11S o grubości 4 cm: 17 820 m²;
1. Roboty wykończeniowe:
a.
b.
c.
d.

uzupełnienie poboczy warstwą kruszywa łamanego o grubości warstwy 10 cm: 3 663 m²,
przebudowa rowów drogowych poprzez ich pogłębienie z wyprofilowaniem dna i skarp 1 938 m;
umocnienie skarp;
zjazdy indywidualne i na drogi boczne;

1. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego:
a. bariery energochłonne stalowe SP-04:108 m;
b. oznakowanie pionowe i poziome w tym wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych oraz znaków aktywnego przejścia
dla pieszych z panelem solarnym i czujnikiem ruchu;
1. Budowa chodnika dla pieszych w km 2+864-2+975.
Dokumentacja przetargowa znajduje się w załącznikach.
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