
Potok Służewiecki 1k-2019

ZAKRES ROBÓT KONSERWACYJNYCH

Lp. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Ręczne wykoszenie porostów ze skarp.Porost gęsty twardy.  Prace w km 0+240 do 8+

730, 12+500 do 12+850, 13+900-14+400.
m2

108268 m2 108 268,000
RAZEM 108 268,000

2 Wykoszenie porostów ręcznie z dna cieku; porost gęsty - odcinek dolny- od ul. Kostki
Potockiego do ul. Przy Grobli km 0+240 do 3+000,

m2

13480 m2 13 480,000
RAZEM 13 480,000

3 Wydobycie kożucha roślin pływających  przy gł. cieku ponad 1 m, na odcinku Potoku jak
w poz. 2, zastosowano wsp. 0,9

m2

13480 m2 13 480,000
RAZEM 13 480,000

4 Wydobycie z dna cieku roślin korzeniących się przy zarośnięciu ponad 60% na odcinku
ogródków działkowych przy ul. Drygały.

m2

416 m2 416,000
RAZEM 416,000

5 likwidacja przetamowań, usuwanie powalowanych gałęzi z koryta, śmieci i innych prze-
tamowań punktowo, na całym odcinku cieku.

szt

6 szt 6,000
RAZEM 6,000

6 Uzupełnienie ubytków w skarpie Potoku w Dolinie Służewskiej. Likwidacja dziur bobro-
wych. Dowóz gruntu, ubicie, zabezpieczenie siatką ocynkowaną z przyszpileniem jej do
podłoża stalowymi szpilami, obsypanie gruntem i obsiew mieszanką traw. 5 wyrw. w su-
mie ok. 20m3.

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

7 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowów melioracyjnych w te-
renie równinnym. Poniżej przepustu w ul. Przyczółkowej

km

0,342 km 0,342
RAZEM 0,342

8 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.  rejon j.w.

m

342 m 342,000
RAZEM 342,000

9 Wykonanie opasek podwójnych z kiszek faszynowych  o śr. 15+15 cm w gruncie kat.III,.
teren j.w.

m

342*2 m 684,000
RAZEM 684,000

10 Profilowanie skarp. Ścięcie nawisów i wbudowanie miedzy skarpę i kiszkę. Roboty
ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp - grunt kat. III. Ze wzgle-
du na utrudnienia przyjęto współczynnik 1.2. Prace ręczne.

m3

342*0,3*2 m3 205,200
RAZEM 205,200

11 Obustronnie ułożenie darniny powyżej kiszki faszynowej pasem o szerokości 0,8m, li-
czone jak naprawa skarp rowów i nasypów przez darniowanie na płask bez przybicia
kołkami. Punktowo w km j.w.

m2

2*0,8*548 m2 876,800
RAZEM 876,800

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

t

150 t 150,000
RAZEM 150,000
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