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ZAKRES ROBÓT KONSERWACYJNYCH

Lp. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Ręczne wykoszenie porostów gęstych miękkich ze skarp cieku i pasów przybrzeżnych o

szer. 1,0 m obustronnie.
km 0+000 - 2+880

m2

15674,48 m2 15 674,480
RAZEM 15 674,480

2 Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szer.ponad 2.0 m
km 0+000 - 2+880

m2

15674,48 m2 15 674,480
RAZEM 15 674,480

3 Ręczne wykoszenie porostów gęstych miekkich z dna cieków
km 0+000 - 2+880

m2

2529 m2 2 529,000
RAZEM 2 529,000

4 Wygrabianie wykoszonych porostów z dna cieku o szer.ponad 2.0 m
km 0+000 - 2+880

m2

2529 m2 2 529,000
RAZEM 2 529,000

5 Odmulenie dna cieku o szer. dna 1,8 m przy zamuleniu do 20 cm  wraz z przepustami
km 0+469-0+928

m

459 m 459,000
RAZEM 459,000

6 Odmulenie dna cieku   o szer. dna 1,0 m przy zamuleniu do 20 cm  wraz z przepustami
km 0+954 - 2+880

m

1926 m 1 926,000
RAZEM 1 926,000

7 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowów melioracyjnych w te-
renie równinnym

km

0,21 km 0,210
RAZEM 0,210

8 Zakup i dowóz gruntu do wbudowania ubytków skarpy. Grunt pospółka gliniasta. Na 1
mb przyjeto 1,0 m3.

m

210 m 210,000
RAZEM 210,000

9 Usunięcie pozostałości z kiszek faszynowych i palisad z dna cieku w rejonie powstałych
ubytków. Wydobycie starych umocnień, kamieni, betonów i złożenie na brzegu. obus-
tronnie.  Prace na odcinku 210mb .

m

210 m 210,000
RAZEM 210,000

10 Wykonanie opasek pojedynczych z kiszek faszynowych o śr. 15 cm w gruncie kat. III.
Kiszka na geowłókninie. Geowłóknina pasem 0,5m na obu skarpach na całej długości
prac.

m

210*2 m 420,000
RAZEM 420,000

11 Profilowanie skarp, dna kanału oraz pasa przyległego drogi, wbudowanie gruntu z dna
kanału oraz pospółki w miejsca ubytków w skarpy obustronnie, liczone jak : Wykopy ro-
wów i kanałów meliorac.oraz wykopy przy regulacji rzek wykon.koparkami podsiębierny-
mi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.IV o objęt.ponad 1.50 do 3.00 m3/m

m3

210 m3 210,000
RAZEM 210,000

12 Zabezpieczenie skarp kanału geowłókniną układaną pod siatką stalową ocynkowaną.
Roboty na obu skarpach kanału. Geowłóknina pasem 2m na obu skarpach kanału.
Przykrycie warstwą gruntu 10 cm. Geowłóknina na długości 150mb

m2

210*2*2 m2 840,000
RAZEM 840,000

13 Zabezpieczenie skarp kanału siatką stalową ocynkowaną o wys. 1,3m. Roboty na obu
skarpach kanału. Grubość drutu 2,7 mm. Przykrycie warstwą gruntu 10 cm.

m2

342*3*1,2 m2 1 231,200
RAZEM 1 231,200

14 Zakup i dowóz gruntu do przykrycia siatki. Wbudowanie gruntu z wyrównaniem. Grunt
urodzajny wartwą 10 cm

m

210 m 210,000
RAZEM 210,000

15 Mechaniczne karczowanie pni (śr. 56-65 cm) szt.
18 szt. 18,000

RAZEM 18,000
16 Naprawa skarp przez obsiew m2

5*2*210 m2 2 100,000
RAZEM 2 100,000

17 Zbieranie zanieczyszczeń  komunalnych i ścietych porostów, krzaków  - zebranie i zło-
żenie zanieczyszczeń w pryzmy, wywóz wraz z utylizacją do 20 km.

t

20 t 20,000
RAZEM 20,000
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