
szlak czer§ony: dojście do szcżyru Turbaczi

Lp

- 

3
loborv mpdemiacMne l €divvożenio\,€

1

0425-0100
Wykola.€ poqowdlem,anych am (ż69e9;;;;;l9-1 ie1ą( ych) żgodlleż
Usla]eria-i -ecFno|ool?.yT,,3śżt l ,4m _ |3 

^ 
o 5m)) x jli 1,9]16al212 =0 33m3

l Pożycd ooe|ńqetlćrspol nalenalupob7yźe, 1LĄorażlobolyżemTlęr/ne
s,edno 0 l 5T3/'sa 2 Wypeh e. e pĘeslPel €o slop.,em -;lenalem 

'

lodzimyń
3

3,00c

3 00(

KNR_W4 01
0425_0]00

Wko.dnie §lopfu dleM€nych L5 m tzageszeeń,e |sh|ejąc}cll Zgoońle /Uślalsia-i Tećhno'oqlfuya , 30s^ x l1,5ń } (2 > o,5ń,;; 3.1i ;ol2t2/2 -

l Pożyqa obel- łe 
'raroDo1-3lenalu 

powtże, Ikń oldz lobolyz,emt lęcżne.
§.edao 0 I5ń3/1 vl 2 v\rype]ńlene pźeslĘen td slopn eń -;ler żteń

3o
30,000

30,00(

KNR 2 3]
0114 0300

s,ab żd_qa nawe,żch1, slop l l,Ułnem lań,el l vm. pas{owec mdgJr!(
"akcji|0,63_m], Pżed-ld. Ljoolzl \o,75F2) = i5-2' 75-2xo,1m; 75om3

uwag]] pozycja obejmuje zaladońek.ęeny ńabnalu idowóż domiejscaprżelna*elró ldo I5lm pĘewv/s4Ąe do 70om, .|||-c|ąqĄkFm
ro ric?ym4x4 / pĘvaeoą, wbudoMl e qo wmĘis.U pĘąracżęn d olaż
zages/.żm eIjLrnidoł,a Wbraą.a ożv żaćlowdĄU śpdokowdla spł@ wooyześlopn RoboĘ 2 emne: pun[lM l oMowżnć
100

100,000

10000(

2I200

21 Nadzór in@sloEki nad real zacją żadań
0,015 0,0Il

0,0la



szlak cżer§ony: wićtćhy zatębskie- Rłbani§ka
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1 RobotY remffio€ i odtńfuńiówó

11 Wytonańio dleMiar kamiennej dyliny na zabagni@ych od('*aó §zlaku,
KoreLakcja dĘtńiana, Jeżdnia:2,5m x 2§n r 0,1m = 6,25m3, Dnłigary ńso€rt:
3,14 x {0,30/212 x 2sż t 25m : 3,53n3, |ą@ ki dźłisaów n25cń: 3,1a r
(0,25/212 x 99l x2m = 0,88ń3, belkisp$tore li2scm:314 x |0.2s2)^2 x 4 x

l , aale iglast€, obrłmane, bez ofiisów, ni€§eżon(Mne,2, olM)o okĘgle,
glasla, ołd.Mne, nios€żonoł€ne,3, D.eMo nie ńoże pocł\odzić ż posuszu-4,
PrcfeoMny $tunek modźew.
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Wykor€nie dlĘMaa@ł.ńi6m€i dyliny na żabagniMyó odcinłaó glaku.
Wyp€lnienie krusżyMm. Wyp€hieni. pżestreni między dżwlgaEmi pod dyliną
krusż}ĄvEfi famanyn, piaskrem maguBkiń śianyn lńkcji <300mm;63mń>.
25ń x2,5ń = 62.5ń2:,62,5ń2 x śr, 0 15ń = 9,38m3, Najazd i Ądd z dvlińy:2 x
3ń x 1.§n x0,15m.1,35m3,

1 P@ycja ób€jńuj€ załadunek mateńafu kopa*o+d@aika i dsóż do ńigis€
pzeznaeenia połyŻej 10km ciągnikaem róhiczyrn 4x4 ż pźy.żepą
sańovly lżdŃtżą2. zagęszeenie wykóńanej podbudowy ńĘ wib.acyjną
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Pźepusly fuóĘ _ rury b€lolwe o ś€ddcy 60 crn - 1sa = 4mb.
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_ pżWoloMnie podloża do osadzenie rur żelbetowltł na
be]kach prowadzą.ych,2, Wykońani€ drewnrarej obudowy wlol! i wylolu
pżepustu żgodnei ż U§la]eniańi Technoloqiczny6 ,3, zabezpi@en e wlotu
pżepustu dreWnianą żapórą pueciw rumosżową, żabeżpieczenie wylot!
pżepustu pżed eó4ą w§iMną dylinądrewnianą,4. odlsoźenie korcny dógi
nad pźepustem..6, Roboty pożądkMe wrż ż Wy\łlzem odpadów
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Usunięćie zabagnień nawieEchni §zlaku eeNoneqo , Wierchy zaębske,
Wypelni€nie punkl(re kolein _ ryńi.n €ozyjnyń użOpełnienie Ub}*ów
kfusżr$em lamanym _ pia§końec maguBki, s]any, flakcji loi63mm). 1om x25m
= ?5m2i25m2 x śl 0,25m = 6.25m3,

Uwagi: P@ycja obeimui€ rcboty żiemne _ punklowg koMowanie, ż.ladunoł
ńalqi<ru bparko _ IadMńa l d@oż{,5km,dó mlEs€ pźeżnacżen€
ciągnił;em ro nić,r 4r4 ż prżyczepą sańowyradowcuą olaz2€9ę§/de4e
wykońan§j podbudowy prtą wibżćyjną,
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UsułĘ.je żabagn,eć naweEchnl sż,alueeMrego _ Kl@. Rąb6n6ka
WypołnEnie puń\lo@ ko]óln _.ynien erczyJrych Lrlpołn€nie Uby'kćv
\,Ls?yrem łama.ym _ Daslowiec magLrsx, sEny F aLcj, l0:63m.], 5sź \ l0F \
2 5m = 125m2i l25ń2\śr,0,25m=3],25m3

UMgi; Pozrqa oĘjmuie bbóty źiemne - punkiM kóMoftlnie, załadunek
mal6ńa'U kop6ńo, bdMa,Ią,d(Mz l>5(-) do ńleJś€ pżeznaEenia
.lągnlk,em Dln,('W 4,4 / pźycżepa sanMvladowżą oraż zaqęśrc/ćni€
wykonanej podbldowy pł!^ą MbEcyj.ą,
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