
Wał Miedzeszy�ski 1 kons 2018
KSI��KA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 KNR 15-01
0114-04

R�czne wykoszenie porostów g�stych twardych ze skarp wału z pa-
sem przywałowym 3,0m na długo�ci 7520m (od rejonu ul. Cyklame-
nów do rejonu ul. Afryka�skiej) km 0+000-7+520. Bez basenów i wy-
grodzonych terenów prywatnych.

m2

201824 m2 201824.000
RAZEM 201824.000

2 KNR 15-01
0115-02

Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szer. ponad 2.0 m
km 0+000 - 7+520

m2

201824 m2 201824.000
RAZEM 201824.000

3 wycena
szacunko-
wa 2 oso-
by x 8
godz.

Przegl�d i oczyszczenie trzech �luz wałowych z zanieczyszcze� ze-
branych w przewodach przelotowych oraz na wlotach i wylotach. Usu-
ni�cie namułów oraz kamieni ze �luz wraz z wywozem zanieczysz-
cze� do utylizacji.
Rów Miedzeszy�ski
Kanał Nowe Uj�cie
Kanał Nowa Ulga

szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

4 KNR 2-01
0109-05 x
wsp. 0,7

R�czne �cinanie bez karczowania �redniej g�sto�ci krzaków
0+000-5+350, punktowo

ha

0.20 ha 0.200
RAZEM 0.200

5 wycena
własna

Usuni�cie wiatrołomów i powalonych drzew, konarów i gal�zi ze skarp
i pasa eksploatacyjnego wału wraz poci�ciem, wywozem poci�tych
pni oraz posprz�taniem i wygrabieniem terenu.  Liczone jak �cinanie
drzew pił� mechaniczn� (�r. 16-25 cm).

szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

6 KNR 2-21
0112-02

Wykaszanie chwastów i jednorocznych samosiewów na terenie za-
drzewionym

m2

1200 m2 1200.000
RAZEM 1200.000

7 KNR 2-21
0112-03

Wykaszanie chwastów i jednorocznych samosiewów - wygrabianie i
zebranie w stosy

m2

1200 m2 1200.000
RAZEM 1200.000

8 wycena
własna

Malowanie barier schodów wałowych farb� antykorozyjn� oraz farb�
emulsyjn� kolor biały. Schody w rejonie:
ul. Cyklamenów (2 szt)
ul. Skalnicowa (1 szt)
ul. Peoni (1 szt)
ul. Jeziorowa (1 szt.)
ul. Bronowska (1 szt.)
ul. Wał Miedzeszy�ski 496 (1 szt.)
ul. Wojsławicka (1 szt)
ul. Kadetów (1szt.)
WKW (1 szt)
ul. Narodowa (1 szt.)

szt

11 szt 11.000
RAZEM 11.000

9 wycena
własna

Drobne prace naprawcze nawierzchni stopni betonowych schodów w
rejonie ul. Skalnicowej

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

10 wycena
własna-
wg analizy
własnej

Zbieranie zanieczyszcze� komunalnych i �cietych porostów- zebranie
i zło�enie zanieczyszcze� w pryzmy, wywóz wraz z utylizacj� do 20
km.

t

140 t 140.000
RAZEM 140.000
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