
wał Miedzeszyński 1k

ZAKRES ROBÓT KONSERWACYJNYCH

Lp. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz.
1 Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp i korony wału poza ścieżką rowerową wraz

z pasem eksploatacyjnym o szer. 3,0m na długości 7520 m ( od rejonu ul. Cyklamenów do rejonu
ul. Afrykańskiej) km 0+000-7+520

m2

201824 m2 201 824,000
RAZEM

2 Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szer.ponad 2.0 m w km 0+000-7+520. Teren jw. m2

201824 m2 201 824,000
RAZEM

3 Ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia ha
0,3 ha 0,300

RAZEM
4 Przegląd i oczyszczenie 3 śluz wałowych z zanieczyszczeń zebranych w przewodach przelotowych

oraz na wlotach i wylotach. Usunięcie namułów oraz kamieni ze śluz wraz z wywozem zanieczysz-
czeń do utylizacji.
Rów Miedzeszyński
Kanał Nowe Ujście
Kanał Nowa Ulga

szt

3 szt 3,000
RAZEM

5 Oczyszczenie z porostów i pnączy barierek wzdłuż ścieżki rowerowej. Punktowo. Zdjęcie porostów,
zebranie w stosy, załadunek na środki transportowe i wywóz do utylizacji.

m

300 m 300,000
RAZEM

6 Wycięcie piłą mechaniczną samosiejek jednorocznych na skarpie wału. Transport ręczny do miejsc
zrębkowania. Zrębkowanie i wywóz urobku do utylizacji.

szt

30 szt 30,000
RAZEM

7 Ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia ha
0,3 ha 0,300

RAZEM
8 Usunięcie wiatrołomów i powalonych drzew, konarów i gałęzi ze skarp i pasa eksploatacyjnego wału

wraz z pocieciem, wywozem pocietych pni oraz posprzątaniem i wygrabieniem terenu.
szt

9 szt 9,000
RAZEM

9 Wykaszanie chwastów i jednorocznych samosiewów na terenie zadrzewionym m2

1200 m2 1 200,000
RAZEM

10 Wykaszanie chwastów i jednorocznych samosiewów - wygrabianie i zebranie w stosy m2

1200 m2 1 200,000
RAZEM

11 Drobne prace naprawcze kostki brukowej na koronie wału oraz przejazdach wałowych. Uzupełnienie
ubytków. Punktowo na całym odcinku wału.

m2

60 m2 60,000
RAZEM

12 Czyszczenie kostki brukowej na koronie wału i podjazdach  z przerosnięć trawami i chwastami. Ze-
branie w stosy, załadunek na środki transportowe i wywóz do utylizacji. Punktowo. Liczone jak :
Czyszczenie ręczne poziomych powierzchni betonowych.

m2

2,5*800 m2 2 000,000
RAZEM

13 Malowanie barier schodów wałowych farbą antykorozyjną oraz farbą emulsyjną, 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 Miedzeszyński 496 1 szt.
ul. Wojsławicka 1 szt.
ul. Kadetów 1 szt.
WKW 1 szt.
ul. Narodowa 1 szt.

szt

11 szt 11,000
RAZEM

14 Zbieranie zanieczyszczeń komunalnych, ścietych porostów oraz powalonych konarów drzew i
gałęzi. Sprzątanie terenu - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy, wywóz wraz z utylizacją
odpadów komunalnych do 20 km.

t

90 t 90,000
RAZEM
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