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REFERENCJE

Przedsiębiorstwo Drogowo * Mostowego Spółka Akcyjna w Kraśnikustwierdza, że
firma PROFENCE Natalia Podolak20-713 iublin, ul. Szwójka 40o NIp: 7t2-312-g7-6g
wykonała roboty,brukarskie na zadaniu pn.: ,,R"-o.rt iułi",r|r"hni w ramach programu
"RĘMONTY DROG" w ciągu drogi nr 19,td". Korropnica - Kraśnik od km 319+-4Ż3 Óo km
350+265 w odcinkach: od km 333+620 do km 333+720, odkm 334+250 do km 334+600, od
km 341+400 do km 343+625, od km 345+620 do km 347+500, od km 348+600 do km
349+500, od km'349+500 do km 349+780 od km 349+780 do km 350+265" oraz,,Budowa
dojśćdo zatok autobusowych w ciągu drogi krajowej nr 19 na odcinku od km 346+890 do km
347+185 wraz
zabezpieczeniem przejścia dla pieszych i zmianąorganizacji ruchu od km
34,6+700 do 347+185 w m. Zdrapv" polegające na wykonaniu:

z

Rozebranie chodników zpłyt betonowych 35x35 - 38,00 m2
Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm - 246,L3 m2,
Rozebranie krawężników betonowych 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
- 493,00 mb,
Rozebranie obrzefi betonowych-na wjazdach - 89,00 mb,
Rozebranie obrzeży betonowych-na wjazdach - 52,00 mb,
Ustawienie krawęzrików betonowych o wymiarach 20x30 cm na ławie
betonowej - 519,00 mb,
Ustawienie obrzeży betonowych - 935,00 mb,
Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej o gr. 8 cm na podsypce piaskowej lub
cementowo-piaskowej - 411,00 m2,
Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej o grubości6 cm - t 027,00 m2,
Humusow anie zplantowaniem - 1 600,00 m2,
Ułożenie płyt ażurolvych - 7,00ITL2,
Ułożenie przepustów pod zjazdarrń zrut PEHD o śr.50 cm - 42,00 m,
Ułozenie przepustów pod peronami zatok zrut betonowych o śr.60 cm - 14,00 m,
Pruęłażerue nawierzchni z kostki brukowej przy CPN - 11,00 m2,
Regulacja ścieków na wiadukcie w m. Niedrzwica Duża - 7,00 m2,
Transport wewnętrzny materiałów - 1,00 klp,
Roboty ziemne - 450,00 m3,
Zalrres robót był prowadzony w olcresie od 27.08.20l2,r. do 06.12.2012 r.

Wartośćw/w robót wvnosiła 78 206,50 zł brutto.

i technologicznym
dokumentacjątechniczną i specyfikacją oraz z należytąstarannością.Roboty zostały wykonane te
Roboty zostały wykonane prawidłowo pod względem technicznym

