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ZAKRES ROBÓT KONSERWACYJNYCH

Lp. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp cieku, wałów i pasa przbrzeż-

nego o szerokosci 4m na odcinku 0-2190m cieku
m2

32412 m2 32 412,000
RAZEM 32 412,000

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

32412 m2 32 412,000
RAZEM 32 412,000

3 Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna cieków na odcinku 0-2190m cie-
ku

m2

12226 m2 12 226,000
RAZEM 12 226,000

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

12226 m2 12 226,000
RAZEM 12 226,000

5 Hakowanie przy zarosnięciu powierzchni lustra wody do 60 % na odcinku 0-1+520m m2

2190*0,4 m2 876,000
RAZEM 876,000

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 zakup i dowóz gruntu do uzupełnienia ubytków. Grunt pospółka lub piasek gliniasty. m3

20 m3 20,000
RAZEM 20,000

8 uzupelnienie dziur w skarpach kanału . Wbudowanie gruntu z zageszczeniem liczone
jak : Roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem ziemi w nasyp (kat.gr.IV)

m3

20*1,5 m3 30,000
RAZEM 30,000

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

m3

80 m3 80,000
RAZEM 80,000

10 Zabezpieczenie skarp kanału w miejscach ubytków siatką stalową ocynkowaną. Siatkę
przyszpilić do gruntu. na 1m2 dwie szpile stalowe. Siatkę przysypać gruntem warstwą
10 cm. Roboty na obu skarpach kanału. w miejscach powstałych dziur. Grubość drutu
2,7 mm

m2

20*5 m2 100,000
RAZEM 100,000

11 Zabezpieczenie drzew siatką przeciw bobrową stalową na wysokość 1,2m szt
6 szt 6,000

RAZEM 6,000
12 Roboty porządkowe. Zbieranie nadmiaru gruntu, starych rozebranych umocnień, kruszy-

wa, zanieczyszczeń  komunalnych  na odcinku prowadzonych robót  - zebranie i złoże-
nie zanieczyszczeń w pryzmy, wywóz wraz z utylizacją komunalnych do 20 km.

t

30 t 30,000
RAZEM 30,000
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