
Jeziorko Czerniakowskie 1k-2018 naprawa przepustu

ZAKRES ROBÓT KONSERWACYJNYCH

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 wycena

własna
Wykonanie grodzy z worków z piaskiem na czas realizacji naprawy. Wykona-
nie przelewu z rury PVC dla przeprowadzenia nadmiaru wód w korycie kanału.

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

2 KNR 15-01
0114-02

Ręczne wykoszenie porostów rzadkich twardych ze skarp oraz pasa przyległe-
go o szerokości 2,0 m przy przepuście w ul. Wolickiej.

m2

150 m2 150,000
RAZEM 150,000

3 KNR 15-01
0115-02

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

150 m2 150,000
RAZEM 150,000

4 KNR 15-01
0114-08

Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna cieków przy drewnia-
nych pomostach pływających. Roboty w pasie o szerokości ok 10m od pomos-
tu do lustra wody w jeziorku..

m2

40 m2 40,000
RAZEM 40,000

5 KNR 15-01
0115-04

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

40 m2 40,000
RAZEM 40,000

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

Ręczne ścinanie bez karczowania średniej gęstości krzaków i młodych drzew i
ich odrostów

ha

0,005 ha 0,005
RAZEM 0,005

7 KNR 2-11
0926b-03

(KNK 2-11) Usuwanie namułu grubości 20 cm z cieków o głębokości do 1 m i
szerokości dna 0.8 m

m

20 m 20,000
RAZEM 20,000

8 KNR 2-01
0103-03

Ścinanie połamanych gałezi i konarów drzew liczone jak ścinanie drzew piłą
mechaniczną (śr. 26-35 cm)

szt.

25 szt. 25,000
RAZEM 25,000

9 wycena
własna

Usuwanie zanieczyszczeń, przetamowań z wody wraz z wyjęciem na brzeg i
wywozem

szt

4 szt 4,000
RAZEM 4,000

10 wycena
własna

Naprawa zamknięcia na wlocie przepustu okularowego 2 x1000 mm w ul. Wo-
lickiej. Oczyszczenie czoła przyczółka wlotowego. Wykonanie i montaż za-
mknięcia z ceowników stalowych oraz kątowników na uszczelce gumowej. za-
mknięcie montowane w ścianach przyczółka kotwami chemicznymi pod wier-
cone wcześniej otwory.  Wykonanie szandorów drewnianych do zamknięcia.
Prace spawalnicze i montażowe.

szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

11 wycena
własna

Przygotowanie podłoża pod montaż płyty MON na wlocie przepustu. Odkopa-
nie wlotu przepustu liczone jak wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami
podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. III

m3

6 m3 6,000
RAZEM 6,000

12 wycena
własna 

Zakup i montaż płyty typu MON na wlocie do przepustu. Obetonowanie spoiny
łączącej płytę MON z czołem przepustu.

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

13 KNR 2-11
0208-01

Uzupełnienie ubytków betonowych czoła przepustu liczone jak budowle o obj.
do 1.0 m3 elementy betonowe

m3

1 m3 1,000
RAZEM 1,000

14 wycena
własna
analogia

Profilowanie skarp, dna kanału oraz pasa przyległego po montażu płyty MON m3

4 m3 4,000
RAZEM 4,000

15 wycena
własna

Roboty porządkowe. Zbieranie gałęzi i pocietych konarów, śmieci - zebranie i
złożenie zanieczyszczeń w pryzmy, wywóz wraz z utylizacją komunalnych do
20 km.

t

5 t 5,000
RAZEM 5,000
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