
Staw Służewski

ZAKRES ROBÓT KONSERWACYJNYCH

Lp. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Ręczne wykoszenie porostów rzadkich twardych ze skarp oraz pasa przyległego o sze-

rokości 6,0 m.
m2

670*6 m2 4 020,000
RAZEM 4 020,000

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

4020 m2 4 020,000
RAZEM 4 020,000

3 Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna stawu.  W stawie przy brzegach
należy pozostawić niewykoszone pasy trzciny dla siedlisk ptactwa na długości 4szt x
4m.

m2

2680 m2 2 680,000
RAZEM 2 680,000

4 Wygrabianie wykoszonych porostów z dna stawu o szer.ponad 2.0 m m2

2680 m2 2 680,000
RAZEM 2 680,000

5 Hakowanie przy zarośnięciu powierzchni lustra wody do 30 % m2

800 m2 800,000
RAZEM 800,000

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

ha

0,01 ha 0,010
RAZEM 0,010

7 Wygrabienie liści z trawników jesienią. Trzykrotnie. m2

3000*3 m2 9 000,000
RAZEM 9 000,000

8 Usuwanie zanieczyszczeń, przetamowań z wody wraz z wyjęciem na brzeg i wywozem. szt
40 szt 40,000

RAZEM 40,000
9 wykonanie drewnianych pływajacych platform dla kaczek o wym. 1,5x1,5m z desek na

czarnym styropianie . Mocowanie liną z dnem na obciążeniu betonowym
szt

5 szt 5,000
RAZEM 5,000

10 Zakup i montaż sorbentu w formie rękawa pływajacego, zbierającego zanieczyszczenia
ropopochodne. Montaż do ścian przyczółka na wlocie do jeziorka od strony ul. Rzymow-
skiego. Wymiana raz w miesiącu na nowy.  Zużyty rękaw nalezy usunąć i przkazać do
utylizacji.

szt

4 szt 4,000
RAZEM 4,000

11 Roboty porządkowe. Zbieranie gałęzi i pocietych konarów. Zbieranie śmieci dwa razy w
tygodniu - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy, wywóz wraz z utylizacją komu-
nalnych do 20 km.

t

20 t 20,000
RAZEM 20,000
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