
Zespółzbiorników wodnych w Parku Arkadia

ZAKRES ROBÓT KONSERWACYJNYCH

Lp. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Ręczne wykoszenie porostów rzadkich miękkich ze skarp wokół stawów 2-5 oraz częś-

ciowo wokół stawu nr 1, poza pasem trzcin, gdzie przyjeto 50% powierzchni wokół sta-
wu.

m2

684*2+267*2+0,5*2*235 m2 2 137,000
RAZEM 2 137,000

2 Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szer.ponad 2.0 m. Teren jw. m2

2130 m2 2 130,000
RAZEM 2 130,000

3 Hakowanie przy zarośnięciu powierzchni lustra wody do 60 %. Punktowo stawy 1-5. m2

4000 m2 4 000,000
RAZEM 4 000,000

4 Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna zbiorników w pasie przybrzeżnym
na zbiornikach 1-5 punktowo

m2

8000 m2 8 000,000
RAZEM 8 000,000

5 Wygrabianie wykoszonych porostów z dna cieków o szerokości ponad 2.0 m m2

8000 m2 8 000,000
RAZEM 8 000,000

6 Usuwanie kożucha przy głębokości cieku do 1.0 m m2

120 m2 120,000
RAZEM 120,000

7 wykonanie drewnianych pływających platform dla kaczek o wym. 1,5x1,5m z desek na
czarnym styropianie. Mocowanie liną z dnem na obciążeniu betonowym

szt

6 szt 6,000
RAZEM 6,000

8 Ręczne ścinanie bez karczowania średniej gęstości krzaków i młodych drzew i ich od-
rostów

ha

0,01 ha 0,010
RAZEM 0,010

9 Zakup i dowóz gruntu do uzupełnienia ubytków w podstawie skarp na stawach 1-5.
Grunt pospółka lub piasek gliniasty.

m3

0,9*(684+267+235*0,3) m3 919,350
RAZEM 919,350

10 Uzupelnienie ubytków w skarpach stawów . Wbudowanie gruntu z zagęszczeniem liczo-
ne jak : Roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem ziemi w nasyp (kat.gr.IV)

m3

1532,25 m3 1 532,250
RAZEM 1 532,250

11 Ułożenie darni wokół brzegów stawów nr 1-5, pasem o szerokości 1,0-2,0m liczone jak
naprawa skarp rowów i nasypów przez darniowanie na płask bez przybicia kołkami

m2

1,5*(684+267+235*0,3) m2 1 532,250
RAZEM 1 532,250

12 Usuwanie kożucha przy głębok.cieku do 1.0 m na wlotach i wylotach ze stawów. m2

80 m2 80,000
RAZEM 80,000

13 Roboty pomiarowe przy wykonaniu umocnień. Pomiary poziomów wód i napełnień w
stawach z oznaczeniem poziomów farbą na budowlach wylotowych.

km

0,2 km 0,200
RAZEM 0,200

14 Wykonanie odtworzenia kaskady strumyka wypływającego spod skarpy w rejonie sta-
wów 4 i 5 na długości ok. 30m. Zabezpieczenie dalszego rozmywania skarp i erozji kas-
kady.Wykonanie grodzy z workow z piaskiem i rurociągu na czas odtworzenia, ułożenie
geowłókniny separacyjnej w dnie kaskady, uszczelninie folią o gr 1mm dna kaskady, za-
kup, dowóz i ułożenie płyt serpentynitowych o gr 4-6 cm i wymiarach ok 30x50 cm two-
rzących kaskadę wodną stabilizowanych cementem, zakup i dowóz otoczaków o średni-
cy 10-30cm, stabilizacja boków kaskady otoczakami o wym. 10-30 cm obustronnie na
zaprawie cementowej. Na trasie kaskady wykonanie osadnika na planie koła o szero-
kości 1,2m w technologii jw z przelewem do kaskady. Głębokośc osadnika do 30cm, bo-
ki stabilizowane otoczakami na cemencie jw. Szerokosć kaskady w dnie 50cm, głębo-
kość średnio 30 cm, szerokość górą 1,0m. Bokami uzupełninie gruntu i obsiew.Pod
przejsciem pieszym zastosować rurę PVC 15cm o dł. przejscia. Wlot i wylot rury zamas-
kować otoczakami j.w.

szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

15 Umocnienie wlotu do stawu nr 3 otoczakami o wym. 10-30 cm na zaprawie cementowej
liczone jak umocnienie skarp i dna rowów brukiem na podsypce cementowo-piaskowej

m2

12 m2 12,000
RAZEM 12,000

16 oczyszczenie z gruntu oraz naprawa płyt betonowych spekanych lub poprzesuwanych
na odcinku 70m pomiedzy stawami 2 i 3, liczone jak remont cząstkowy skarp i dna cie-
ków umocnionych prefabrykowanymi płytami betonowymi (chodnikowymi) 5x49,5x49,5
cm

m2

70*2*2 m2 280,000
RAZEM 280,000

17 Naprawa betonów przyczółka oraz wymiana płyty betonowej studni na nową u żródel
kaskady powyżej stawy nr 5 , liczone jak remont okładziny betonowej z ręcznym przygo-
towaniem mieszanki

m3

5 m3 5,000
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RAZEM 5,000

18 Oczyszczenie studzienek drenarskich o śr. 0.5-0.5 m z namułu o głębok.warstwy do 25
cm

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

19 Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr. 0.6 m przy stosunku głębok.zamule-
nia do średnicy 1/3

m

55 m 55,000
RAZEM 55,000

20 Remont ścianek palisadowych i oporowych z kołków śr. 7-9 cm wbitych na gł. 1,20 m w
gruncie kat. IV.

szt.koł.

800 szt.koł. 800,000
RAZEM 800,000

21 Roboty porządkowe. Zbieranie nadmiaru gruntu, starych rozebranych umocnień z wlotu
stawu nr 3,betonów, palisad, kruszyw. Zbieranie zanieczyszczeń komunalnych 2 razy w
tygodniu z lustra wody i wokół zbiorników na odcinku prowadzonych robót  - zebranie i
złożenie zanieczyszczeń w pryzmy, wywóz wraz z utylizacją komunalnych do 20 km.

t

30 t 30,000
RAZEM 30,000
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