
PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY
dla zamówienia realizowanego w systemie „Zaprojektuj i wybuduj”

Nazwa zamówienia:
„Przebudowa drogi wewnętrznej biegnącej śladem dz. nr 105/3, 156, 168/9, 169/17  w miejscowości Karczowiska”
Adres inwestycji:
województwo dolnośląskie, powiat lubiński, gmina Lubin, obręb Karczowiska, działki nr 105/3, 107/2,

122/2,  156, 168/9, 168/17.
Zamawiający:  
Gmina Lubin, ul. Władysława Łokietka 6, 59-300 Lubin
Kody zamówienia według CPV:
Dział: 45000000-7 
Grupa: 45100000-8
Klasa: 45110000-1
Kategoria: 45111000-8
Grupa: 45200000-9  

Klasa: 45230000-8 

Kategoria: 45233000-9

Doprecyzowanie: 
45111200-0  
45233120-6  
45233220-7
45233290-8
45316110-9
Dział: 71000000-8
Grupa: 71300000-1  
Klasa: 71320000-7 
Kategoria: 71322000-1  
Klasa: 71330000-0
Kategoria: 71332000-4

Roboty budowlane 
Przygotowanie terenu pod budowę
Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich
części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
Roboty  budowlane  w  zakresie  budowy  rurociągów,  linii  komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównanie terenu.
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, dróg.

Roboty ziemne w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
Roboty w zakresie budowy dróg 
Roboty w zakresie nawierzchni dróg
Demontaż i instalowanie znaków drogowych
Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
Usługi inżynieryjne
Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
Różne usługi inżynieryjne
Geotechniczne usługi inżynieryjne
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