KWIECIEŃ 2017
Roboty branżowe

- Roboty melioracyjne
W miesiącu kwietniu 2017r. w zakresie branży melioracyjnej Wykonawca wykonał:






przebudowę rowu melioracyjnego T-4.3 w km 0+132 – 0+158, przebudowę rowu
melioracyjnego T-1 w km 0+092 – 0+106
umocnienie kiszką faszynową rowu T-4.3 w km 0+132 – 0+158,
humusowanie rowów T-4.3 w km 0+132 – 0+158,
regulację studni drenarskich,
regulację studni drenarskich.

- Roboty branży sanitarnej i gazowej, kanalizacji deszczowej
W miesiącu kwietniu 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.
- wodociągów Wykonawca prowadził zaplanowane w Programie roboty w zakresie kolizji W8
(459+518) MOP „Stobierna”, oraz w zakresie kolizji W3 (454+859) MOP „Nienadówka”.
- kanalizacji sanitarnej Wykonawca prowadził zaplanowane w Programie roboty w zakresie kolizji
KS2 (459+518) MOP „Stobierna”, oraz w zakresie kolizji KST3, KS3 (454+859) MOP
„Nienadówka” związane jedynie z regulacjami uzbrojenia i pracami związanymi z niwelacją terenu
po wykopach.
- Budynki WC Wykonawca prowadził zaplanowane w Programie roboty związane z instalacjami
sanitarnymi w budynkach WC zlokalizowanych na MOP „Stobierna” (459+518), MOP
„Nienadówka” (454+859).

- Roboty elektryczne
W miesiącu kwietniu 2017 Wykonawca kontynuował prace w branży elektroenergetycznej związane
z budową oświetlenia w obrębie MOP Nienadówka, MOP Stobierna oraz Węzła Sokołów Młp.
Roboty dotyczyły układania kabli oświetleniowych, stawianiu fundamentów, montażu opraw. Do
końca kwietnia zakres budowy oświetlenia wyniósł około 90%. Na plac MOP’u Nienadówka i
Stobierna dostarczono i zamontowano agregaty prądotwórcze.
Ponadto prowadzono prace przy przyłączu 4PE,3PE, układano kable i rury ochronne. Wykonywano
również prace w zakresie wykonania instalacji elektrycznej w budynkach MOP Stobierna i MOP
Nienadówka. Montowano gniazda, rozdzielnie i osprzęt elektryczny.
-Roboty branży teletechnicznej, telekomunikacyjnej
W m-cu sprawozdawczym Wykonawca wykonał:



4 studnie kablowe.
520 mb. kanalizacji teletechnicznej wraz z przepustami.

Roboty realizowano w kilometrażu: 454+126-454+240, 454+481-454+600, 459+839- 460+348, .

Wybudowane studnie kablowe zabezpieczono elementami mechanicznej ochrony przed ingerencją
osób nieuprawnionych. Kanalizację teletechniczną sukcesywnie zabezpiecza się korkami
styropianowymi przed zamuleniem.
- Roboty branży konstrukcyjno-budowlanej
W m-cu kwietniu 2017r. Wykonawca, realizował następujące roboty budowlane:
BUDYNEK WC MOP Nienadówka:



Elewacje – tynki zewnętrzne, zadaszenie nad wejściem
Roboty wykończeniowe – płytki kamionkowe GRES, gładzie wewnętrzne gipsowe

BUDYNEK WC MOP Stobierna:




Elewacje – tynki zewnętrzne, zadaszenie nad wejściem
Roboty wykończeniowe – płytki kamionkowe GRES, gładzie wewnętrzne gipsowe
Roboty sanitarne – biały montaż, instalacja wentylacji

