GRUDZIEŃ 2016
Roboty branżowe
- Roboty melioracyjne
W miesiącu grudniu Wykonawca nie planował w Programie oraz nie wykonywał żadnych robót w
branży melioracyjnej.
- Roboty branży sanitarnej i gazowej, kanalizacji deszczowej
W miesiącu grudniu Wykonawca w zakresie:
- kanalizacji deszczowej realizował roboty związane z budową kanalizacji deszczowej na całej
długości inwestycji. Miejsca prowadzenia robót były podyktowane i uwarunkowane
zaawansowaniem robót w branży drogowej na poszczególnych frontach i odcinkach S19.
Szacunkowe zaawansowanie robót budowlano - montażowych na koniec grudnia 2016 wynosi około
70%.
- wodociągów Wykonawca prowadził zaplanowane w Programie roboty w zakresie kolizji W8
(459+518) MOP „Stobierna”, natomiast w zakresie kolizji W3 (454+859) MOP „Nienadówka” nie
prowadził prac z powodu braku frontu robót na tym terenie.
- kanalizacji sanitarnej Wykonawca prowadził zaplanowane w Programie roboty w zakresie kolizji
KST5, KS2 (459+518) MOP „Stobierna”, oraz w zakresie kolizji KST3, KS3 (454+859) MOP
„Nienadówka”.

- Roboty elektryczne
W miesiącu grudniu Wykonawca wykonywał prace w branży elektroenergetycznej związane z
budową oświetlenia:
a) w obrębie MOP Stobierna
- prace związane z wykopami pod kabel i montażem fundamentów
- montaż słupów oświetleniowych
- montaż wysięgników oraz opraw oświetleniowych
b) w obrębie MOP Nienadówka
- prace związane z wykopami pod kabel i montażem fundamentów
c) w obrębie Węzła Sokołów
- prace związane z wykopami pod kabel i montażem fundamentów
- montaż słupów oświetleniowych
Prowadzenie robót w branży elektroenergetycznej było uzależnione od prac drogowych oraz od
warunków pogodowych, mimo to Wykonawca sukcesywnie wykonywał założony plan.
-Roboty branży teletechnicznej, telekomunikacyjnej
W m-cu sprawozdawczym Wykonawca nie planował oraz nie wykonywł żadnych robót w branży
teletechnicznej. Dokonano jedynie wymiany uszkodzonych ram i pokryw przy kolizji nr 7 operatora
Orange (studnie 1, 3, 4 pod obiektem 14WD). Studnie wyregulowano do poziomu wybudowanego
chodnika.
- Roboty branży konstrukcyjno-budowlanej
W miesiącu sprawozdawczym Wykonawca realizował prace związane z budową budynków WC na
MOP Nienadówka i Stobierna.

W miesiącu grudniu wykonano:
- MOP Nienadówka




roboty ziemne – 15 %
roboty fundamentowe i izolacyjne – 15%
podłoża, konstrukcje murowe i żelbetowe – 10%

- MOP Stobierna
 roboty ziemne – 15%
 roboty fundamentowe i izolacyjne – 15%
 podłoża, konstrukcje murowe – 8%

