
Kanał Piaseczyński 1 k-2019

ZAKRES ROBÓT KONSERWACYJNYCH

Lp. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Ręczne wykoszenie porostów gęstych miękkich ze skarp i pasa przybrzeżnego o szer.

do 3m na otwartym odcinku kanału oraz kanału dopływowego od ogrodzenia Łazienek
Królewskich.

m2

15200 m2 15 200,000
RAZEM 15 200,000

2 Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szerokości do 2.0 m m2

15200 m2 15 200,000
RAZEM 15 200,000

3 czyszczenie krat 2 szt odpływów z kanału ( ul. Myśliwiecka i kanał dopływowy z Łazie-
nek). Zebranie nieczystości z krat z wywozem i utylizacją, dwa razy w tygodniu w okre-
sie trwania konserwacji.

szt

2*4*6 szt 48,000
RAZEM 48,000

4 Oczyszczenie przepustów o śr. 1.25 m z namułu (ul. Mysliwieckiej oraz Kanał dopływo-
wy z Łazienek ).

m

60 m 60,000
RAZEM 60,000

5 Oczyszczenie studni rewizyjnych z namułów oraz zanieczyszczeń komunalnych. Spraw-
dzenie i udrożnienie odpływów.

szt

5 szt 5,000
RAZEM 5,000

6 Stabilizacja i obetonowanie kołnierza studni w ul. Myśliwieckiej. szt
1 szt 1,000

RAZEM 1,000
7 Wykonanie profilowania skarp i likwidacja ubytków w skarpie. Zakup, dowóz gruntu,

wbudowanie, zagęszczenie gruntu. Obsiew skarpy mieszanką traw.
m3

30 m3 30,000
RAZEM 30,000

8 Czyszczenie biofiltru na wylocie Kanału Piaseczyńskiego z kamieni, zanieczyszczeń ko-
munalnych, porostów, konarów i przetamowań. Wyjęcie na brzeg, załadunek na środki
transportowe i wywóz do utylizacji.

m3

10 m3 10,000
RAZEM 10,000

9 Wykonanie umocnienia podstawy wylotu rury przepustowej na wylocie kanału.  Uzupeł-
nienie ubytków zaprawy cementowej i wykonanie umocnienia z narzutu kamiennego ok
4 m3.

m3

4 m3 4,000
RAZEM 4,000

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

t

10 t 10,000
RAZEM 10,000
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