
Kanał Kawęczyński 1 k-2019

ZAKRES ROBÓT KONSERWACYJNYCH

Lp. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp i pasa przybrzeznego Kanału

Kawęczyńskiego z Kanałem obiegowym   na całej długości cieku
m2

29704,8 m2 29 704,800
RAZEM 29 704,800

2 Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szer.ponad 2.0 m z terenu j.w. m2

29704,8 m2 29 704,800
RAZEM 29 704,800

3 Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna cieków od ujścia do torów PKP,
wraz kanałem obiegowym.

m2

6750 m2 6 750,000
RAZEM 6 750,000

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

6750 m2 6 750,000
RAZEM 6 750,000

5 Usunięcie z dna kęp roslin w nurcie kanału utrudniających spływ wód, liczone jak hako-
wanie przy zarosnięciu powierzchni lustra wody do 30 % Roboty na całym odcinku
otwartym.

m2

2993*1,4 m2 4 190,200
RAZEM 4 190,200

6 Oczyszczenie z namułu przepustu w ul. Ostrobramskiej  i Grochowskiej m przy stosun-
ku głębok.zamulenia do średnicy 1/3

m

77+55 m 132,000
RAZEM 132,000

7 oczyszczenie krat na wlocie do przepustu pod torami PKP, dwóch pracowników przez 4
godziny x 10 czyszczen

szt

10 szt 10,000
RAZEM 10,000

8 Oczyszczenie z namułu przepustów ramowych pod torami kolejowymi  przy stosunku
głębok.zamulenia do średnicy 2/3

m

31+11 m 42,000
RAZEM 42,000

9 Oczyszczenie z namułu przepustu w ul. Podhalańskiej o śr. 1.0 m przy stosunku głębok.
zamulenia do średnicy 1/3

m

14 m 14,000
RAZEM 14,000

10 Oczyszczenie  z namułu 3 szt. przepustów rurowych o śr. 1.0 m przy stosunku głębok.
zamulenia do średnicy 1/3

m

3*2 m 6,000
RAZEM 6,000

11 Oczyszczenie z namułu przepustu rurowego w ul. Gontarskiej i Pabianickiej o śr. 1.0 m
przy stosunku głębok.zamulenia do średnicy 1/3

m

27 m 27,000
RAZEM 27,000

12 Lkwidacja przetamowań w dnie kanału 
2 osobyx8godz.

szt

4 szt 4,000
RAZEM 4,000

13 Oczyszczenie z namułu 2 szt. przepustów rurowych o śr. 0.8 m przy stosunku głębok.
zamulenia do średnicy 1/3

m

2*8 m 16,000
RAZEM 16,000

14 Ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia (punktowo) szcze-
gólnie wzdłuż Olszynki Grochowskiej

ha

0,1 ha 0,100
RAZEM 0,100

15 Usuwanie kożucha przy głębok.cieku do 1.0 m w rejonie ul. Chłopickiego m2

40 m2 40,000
RAZEM 40,000

16 Usunięcie powalonych drzew ze skarp i dna kanału oraz pasów przybrzeznych o szero-
kości 5,0m; cięcie piłą mechaniczną  liczone jak: Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr.
16-25 cm)

szt.

30 szt. 30,000
RAZEM 30,000

17 Zakup i dowóz gruntu do uzupełnienia ubytków  w skarpach. Grunt pospółka lub piasek
gliniasty. Odcinek Ostrobramska - Grochowska.

m3

40 m3 40,000
RAZEM 40,000

18 Uzpełnienie dziur w skarpach kanału. Wbudowanie gruntu z profilowaniem skarpy z za-
gęszczeniem liczone jak: Roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem ziemi w nasyp
(kat.gr.IV) odcinek Ostrobramska -Grochowska.

m3

40*1,5 m3 60,000
RAZEM 60,000

19 Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III Wskaźnik zagęszczenia
Js = 0.97

m3

60 m3 60,000
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RAZEM 60,000

20 Zabezpieczenie drzew i ubytków w skarpach  siatką przeciw bobrową stalową na wyso-
kość 1,2m

szt

10 szt 10,000
RAZEM 10,000

21 Wykonanie kiszki faszynowej 15+15cm na geowłokninie u podstawy skarpy obustronnie
na długosci 320mb od ul. Gontarskiej do Pomnika. Wykonanie ułozenia siatki na ska-
pach przeciwbobrowej  z przykryciem gruntem i obsiewem.

m

320 m 320,000
RAZEM 320,000

22 Obustronnie ułożenie darniny pasem o szerokości 0,8m, liczone jak naprawa skarp ro-
wów i nasypów przez darniowanie na płask bez przybicia kołkami. Punktowo na odcinku
od ul. Chłopickiego do ul. Gontarskiej

m2

320*0,8*2 m2 512,000
RAZEM 512,000

23 Zbieranie zanieczyszczeń  komunalnych, powalonych drzew ze skarp, dna i pasa przy-
brzeznego i ścietych porostów    - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy, wywóz
wraz z utylizacją komunalnych do 20 km. Zebranie i wywóz urobku z kraty pod torami
PKP w ciagu 10 czyszczeń kraty.

t

50 t 50,000
RAZEM 50,000
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