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Malerał: drewno iglaste. korowane, n esezonowańe. Dlewno nie moŻe pochodżiĆ
ż posuszu. żabeżpieczenie $/ysięk! za§iającego żbiórń k prż€d osMańiem belką
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Pżepusly furoM, rury belonowe o śEdnicy60 cm - 1sź = 5mb.

1 , Usun]ęcie pożosiałości po zniszczonym pżepuśc e.2 Roboly żieńńe _

przygolownie podłoża do osadzenie rużelbelowych na belkach
prowadzących,3 Wykonanie mu(Ńanej obtdowy Wolu i wylolu
pżepusluzgodnej z Ustalen]ami Techńologicżnyń] 4, zab€zpieczenie wyloiu
pżepuslu pźed elożją wsleenądylinądreMianą,s, odlworżeńie korony drogi
nad pżepustami,6. Roboty poĘądkow Maz ż WyMżem odpadów bodovlańych
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odlwożenie koony drogi nad odlwarżanym pżepuslem, PodbudoM ż krusżylE
lamańego- piask@iec magulski, siany, takcjiloi63mm). Grubość waBtwy po
zagęszczeniu ŚEdnio 20 cm,50m2 x 0,2m = 10m3

Uwagi: Pozycja obejmu]e załadunek malerialu koparko ładoM.ką i dowóz do
miejsca pzeznaeeda Wywolką "lekką'źnapędem 4x4lub dągnik em rc]nidym
4x4 z przyczepąsamosyładową 06ż żagęsżcżeńie wykonarej
podbudov/ywalcem wibrac-yjnym dla kaźdej waBtsy osobno.
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zbiomik wspólny Potok
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