
Jeziorko Kamionkowskie 1k 2020

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Ręczne wykoszenie porostów rzadkich miękkich ze skarp oraz pasa przyległego o sze-

rokości 2,0 m. obejmujące: Jeziorko Kamionkowskie, Stawy Kacze, Stawy na Kosku,
Patelnię oraz miejsca plażowania przy zbiornikach.

m2

12704 m2 12 704,000
RAZEM 12 704,000

2 Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szer.ponad 2.0 m. Teren jw. m2

12704 m2 12 704,000
RAZEM 12 704,000

3 Hakowanie przy zarośnięciu powierzchni lustra wody do 30 %. Oczyszczenie dna z liści
i roślin wodnych.

m2

1000 m2 1 000,000
RAZEM 1 000,000

4 Ręczne wykoszenie porostów gęstych miękkich z dna cieków. m2

3811,2 m2 3 811,200
RAZEM 3 811,200

5 Wygrabianie wykoszonych porostów z dna cieków o szer.ponad 2.0 m m2

3811,2 m2 3 811,200
RAZEM 3 811,200

6 Ścinanie połamanych gałezi i konarów drzew liczone jak ścinanie drzew piłą mechanicz-
ną (śr. 26-35 cm).

szt.

20 szt. 20,000
RAZEM 20,000

7 Usuwanie zanieczyszczeń, powalonych drzew i innych przetamowań z wody wraz z wy-
jęciem na brzeg i wywozem do utylizacji.

szt

8 szt 8,000
RAZEM 8,000

8 Opróżnienie, oczyszczenie i przygotowanie do sezonu zimowego sieci wodociągowej na
terenie Parku Skaryszewskiego.

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

9 Oczyszczenie rowów  z namułu o grub. 10 cm bez naruszania skarp rowu. Roboty na
łącznikach.

m

200 m 200,000
RAZEM 200,000

10 Spuszczenie wody ze stawu betonowego poniżej kaskady. Oczyszczenie dna, usunięcie
roślin wodnych, namułów, liści, zamiecenie zbiornika. Drobne naprawy betonów w dnie
zbiornika. Uzupełnienie ubytków klejem mrozodpornym. (10m2)

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

11 Oczyszczenie rurociągu, studzien rewizyjnych oraz kosza ssawnego przy pompowni
oraz krat na wlocie do ujęcia w jeziorku Kamionkowskim. Przygotowanie pompowni do
sezonu zimowego.

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

12 Roboty porządkowe.Dwa razy w tygodniu utrzymanie w czystości obiektu, zbieranie ga-
łęzi i pocietych konarów, śmieci, oczyszcenie kraty zbierającej zanieczyszczenia przy
pompowni ul. Zieleniecka 12 w okresie obowiązywania umowy.  - zebranie i złożenie za-
nieczyszczeń w pryzmy, wywóz wraz z utylizacją komunalnych do 20 km.

t

40 t 40,000
RAZEM 40,000
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