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ZAKRES ROBÓT KONSERWACYJNYCH

Lp. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp cieku ponad 2m i pasa przy-

brzeżnego 1,0m 
1+668-3+418 bez przepustów

m2

14858,2 m2 14 858,200
RAZEM 14 858,200

2 Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szer.ponad 2.0 m
1+668-3+418 bez przepustów

m2

14858,2 m2 14 858,200
RAZEM 14 858,200

3 Ręczne wykoszenie porostów rzadkich twardych z dna cieku
1+668-3+418 bez przepustów

m2

1321 m2 1 321,000
RAZEM 1 321,000

4 Wygrabianie wykoszonych porostów z dna cieków o szer.do 2.0 m
1668-3+418

m2

1321 m2 1 321,000
RAZEM 1 321,000

5 Hakowanie przy zarosnięciu powierzchni lustra wody do 60 %
1+668-3+418

m2

1321 m2 1 321,000
RAZEM 1 321,000

6 Oczyszczenie z namułu płyt na wlocie rurociągu przy ul. Puławskiej na dł. L=10mb, 2
przepustów ramowych L= 2x40m + 55x2 w rejonie torów PKP, oraz ok 15m przy wlocie
do  rurociągu 2x 1200  liczone jak oczyszczenie przepustów rurowych o śr. 1,25 m przy
stosunku głębok.zamulenia do średnicy 1/3

m

80+110+10+15 m 215,000
RAZEM 215,000

7 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczysz-
czeń samochodami na odl.do 1.0 km (rejon torów PKP)

m3

10 m3 10,000
RAZEM 10,000

8 Naprawa kraty przy ul. Puławskiej wraz z umocnieniem w dnie i na skarpach płytami ty-
pu ECO na betonie. Umocnienia powyżej kraty na odcinku 5 mb na skarpach oraz w
dnie kanału. Palisada z kołków drewnianych o śr. 6cm i dł 1.0m na skarpach wieńczą-
cych umocnienie płyt ECO. Długość palisady L= 7mb

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

9 Zbieranie zanieczyszczeń  komunalnych i ścietych porostów    - zebranie i złożenie za-
nieczyszczeń w pryzmy, wywóz wraz z utylizacją komunalnych do 20 km.

t

20 t 20,000
RAZEM 20,000
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