
Kanał Piaseczyński 2 k-2019

ZAKRES ROBÓT KONSERWACYJNYCH

Lp. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Ręczne wykoszenie porostów rzadkich 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 Wykonanie i założenie szandorów na odpływie z Kanału z Łazienek na czas prac kon-
serwacyjnych. W okresie piętrzenia wód w kanale zapewnienie drożności odpływu kana-
lizacyjnego do studni oraz oczyszczenie kraty wlotowej. Czyszczenie i wywóz zanie-
czyszczeń z kraty.

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

4 Opróżnienie czaszy zbiorników powyżej i poniżej ul. Mysliwieckiej. Oczyszczenie dna
zbiorników z namułów, liści, zanieczyszczeń komunalnych. Zakup i montaż nowej siatki
ograniczającej wypływ ze zbiornika. Oczyszczenie przewodów zrzutowych, krat i osadni-
ków.

szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

5 Uzupełnienie ubytków betonów płyt w skarpach kanału Piaseczyńskiego. m3

20 m3 20,000
RAZEM 20,000

6 Oczyszczenie przepustów o śr. 1.25 m z namułu (ul. Myśliwiecka oraz Kanał dopływowy
z Łazienek )

m

60 m 60,000
RAZEM 60,000

7 Grabienie liści ze skarp wokół Kanału raz na dwa tygodnie w okresie jesiennym. Wywóz
do utylizacji. Czterokrotnie.

szt

4 szt 4,000
RAZEM 4,000

8 Udrażnianie odpływów i czyszczenie krat na odpływach. Dwa razy w tygodniu w okresie
trwania umowy.

szt

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

9 Oczyszczanie skarp i dna w strefie przybrzeżnej kanału z namułów, liści, patyków i in-
nych zanieczyszeń. Wyciagnięcie na brzeg, załadunek na środki transportowe i wywóz
do utylizacji. Raz na dwa tygodnie w okresie umowy.

m3

12 m3 12,000
RAZEM 12,000

10 Po zakońćzeniu prac konserwacyjnych, zdjęcie szandorów i napełnienie zbiorników. szt
2 szt 2,000

RAZEM 2,000
11 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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