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ZAKRES ROBÓT KONSERWACYJNYCH

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

szer. 1,0 m obustonnie 0+000-1+742
m2

11441 m2 11 441,000
RAZEM 11 441,000

2 Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szer.ponad 2.0 m  0+000-1+742 m2

11441 m2 11 441,000
RAZEM 11 441,000

3 Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna cieków m2

1243 m2 1 243,000
RAZEM 1 243,000

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

1243 m2 1 243,000
RAZEM 1 243,000

5 Hakowanie przy zarosnięciu powierzchni lustra wody do 60 % bez przepustów na odcin-
ku od ul. Estrady - ul. Księzycowa
0+000-1+320

m2

1243 m2 1 243,000
RAZEM 1 243,000

6 Odmulenie dna cieku na odcinku  o szer. 0,8 m przy zamuleniu do 20 cm 
0+000-1+320 (ul. Estrady- ul. Księzycowa)

m

1260 m 1 260,000
RAZEM 1 260,000

7 Odmulenie dna cieku   o szer. 0,6 m przy zamuleniu do 20 cm 
1+320-1+742

m

392 m 392,000
RAZEM 392,000

8 Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr. 1.0 m przy stosunku głębok.zamule-
nia do średnicy 1/3 w ul. Księżycowej, Olszynowa, Opalin, Jowisza

m

40 m 40,000
RAZEM 40,000

9 Ręczne ścinanie bez karczowania średniej gęstości krzaków i odrostów drzew ze skarp i
pasów przybrzeżnych 
0+000-1+742

ha

0,2 ha 0,200
RAZEM 0,200

10 Roboty pomiarowe przy wykonaniu umocnień w korycie  na długości 400m od od torów
kolejowych do ul. Opalin.

km

0,4 km 0,400
RAZEM 0,400

11 Usunięcie pozostałości z kiszek faszynowych i palisad z dna cieku w rejonie powstałych
ubytków. Wyjecie starych umocnień betonowych i złożenie na brzegu. brzeg prawy.  re-
jon j.w.

m

400 m 400,000
RAZEM 400,000

12 Wykonanie opasek podwójnych z kiszek faszynowych  o śr. 15+15 cm w gruncie kat.
III,na geowłókninie. Roboty w terenie j.w.

m

400*2 m 800,000
RAZEM 800,000

13 zakup i dowóz gruntu do uzupełnienia ubytków. Grunt pospółka lub piasek gliniasty. Do-
wóz taczkami z miejsc rozładunku. Ze względu na utrudnienia wpółczynnik do R=2.Te-
ren j.w.

m3

400*0,3 m3 120,000
RAZEM 120,000

14 Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp - grunt kat. III.
Ze wzgledu na utrudnienia przyjęto współczynnik 1.2. Prace ręczne.

m3

120 m3 120,000
RAZEM 120,000

15 Naprawa skarp rowów i nasypów przez darniowanie na płask bez przybicia kołkami.
Punktowo w km j.w.

m2

400*2*0,8 m2 640,000
RAZEM 640,000

16 Zbieranie zanieczyszczeń  komunalnych i ścietych porostów  - zebranie i złożenie zanie-
czyszczeń w pryzmy, wywóz wraz z utylizacją do 20 km.

t

10 t 10,000
RAZEM 10,000
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