
Kanał Wawerski 1k-2019

ZAKRES ROBÓT KONSERWACYJNYCH

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

szer. 1,0 m obustronnie
km 0+000 - 8+642

m2

58040+4860 m2 62 900,000
RAZEM 62 900,000

2 Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szer.ponad 2.0 m z 
km 0+000 - 8+642

m2

62900 m2 62 900,000
RAZEM 62 900,000

3 Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna w pasach przybrzeżnych o śred-
niej szer. 1,0 m obustronnie, od ujscia cieku do stopnia w rej. ul. Trakt Lubelski.
km 0+000-1+1750

m2

3500 m2 3 500,000
RAZEM 3 500,000

4 Wygrabianie wykoszonych porostów z dna cieków o szer.do 2.0 m w km 0+000-1+750,
od ujscia cieku do stopnia w rej. ul. Trakt Lubelski.

m2

3500 m2 3 500,000
RAZEM 3 500,000

5 Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna cieków. 1+750-4+290, od ul.Trakt
Lubelski do ul. Widocznej (tory kolejowe)

m2

2540*1,2 m2 3 048,000
RAZEM 3 048,000

6 Wygrabianie wykoszonych porostów z dna cieku o szer.do 2.0 m
km 1+750 - 4+290, od ul.Trakt Lubelski do ul. Widocznej (tory kolejowe)

m2

3048 m2 3 048,000
RAZEM 3 048,000

7 Odmulenie dna cieku   o szer. dna 1,0 m przy zamuleniu do 20 cm  
km 0+000 - 1+750

m

1750 m 1 750,000
RAZEM 1 750,000

8 Odmulenie dna cieku   o szer. dna 1,2 m przy zamuleniu do 20 cm  
km 1+750 - 3+000

m

1184 m 1 184,000
RAZEM 1 184,000

9 Odmulenie dna cieku   o szer. dna 1,2 m przy zamuleniu do 10 cm  
km 4+290 - 8+642 (od ul. Wydawniczej do oczyszczalni ścieków w Starej Miłosnej)

m

4222 m 4 222,000
RAZEM 4 222,000

10 Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr. 1.25 m przy stosunku głębok.zamu-
lenia do średnicy 1/3 zlokalizowanych powyżej ul. Dzielnicowej
km 2+165, 2+265, 2+320

m

33 m 33,000
RAZEM 33,000

11 Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr. 1.0 m przy stosunku głębok.zamule-
nia do średnicy 1/3 na odcinku od ul. Wydawniczej do oczyszczalni ścieków w Starej Mi-
łosnej (oczyszczenie rurociągu pod ul. Wydawniczą tylko na wlocie i wylocie licząc 2+2
= 4 mb)
ul. Wydawnicza 4 m w km 4+314, ul. Stradomska 18 m w km 4+552, ul. Rzeźbiarska 16
m w km 4+690, ul. VII Poprzeczna 2 m w km 4+730, ul. Kajki 28 m w km 4+860, ul. Nie-
modlińska 24 m w km 5+064

m

92 m 92,000
RAZEM 92,000

12 Oczyszczenie z namułu przepustów ramowych 2.0x2.0 m przy stosunku głębok.zamule-
nia do średnicy 1/3 wraz z przerzuceniem namułu na pobocze cieku i rozplantowaniem
ul. Trakt Lubelski 13 m, km 1+865
ul. Klimontowska  15 m, km 2+623
ul. Wydawnicza 10 m, km 4+314
ul. Trawiasta 11 m, km 4+414
ul. Kosynierów 27 m, km 5+200
ul. Hafciarska 11 m, km 6+040
ul. Smardzewska 8 m, km 6+620
ul. Trzykrotki 3 m, km 7+240
ul. Mchów 10 m, km 8+395

m

108 m 108,000
RAZEM 108,000

13 Oczyszczenie ponuru wraz z kratą wlotową przepustu w ul. Kosynierów poprzez wydo-
bycie zgromadzonych zanieczyszczeń i piasku z rozplantowaniem go na poboczu kana-
łu

godz.

24 godz. 24,000
RAZEM 24,000

14 Ręczne ścinanie bez karczowania średniej gęstości krzaków i odrostów drzew ze skarp i
pasów przybrzeżnych 
0+000 - 8+642, punktowo

ha

0,30 ha 0,300
RAZEM 0,300
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15 Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp w km 8+642-12+912 m2

35303 m2 35 303,000
RAZEM 35 303,000

16 Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna cieków w km 8+642-12+912 m2

5870 m2 5 870,000
RAZEM 5 870,000

17 Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szer.ponad 2.0 m w km 8+642-12+912 m2

35303 m2 35 303,000
RAZEM 35 303,000

18 Wygrabianie wykoszonych porostów z dna cieków o szer.do 2.0 m w km11+672-12+912 m2

5870 m2 5 870,000
RAZEM 5 870,000

19 Ręczne ścinanie i karczowanie rzadkich krzaków i podszycia. km 8+642-12+912 ha
0,2 ha 0,200

RAZEM 0,200
20 Usuwanie kożucha przy głębok.cieku ponad 1.0 m km 8+642-12+912 m2

8960 m2 8 960,000
RAZEM 8 960,000

21 Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr. 1.5 m przy stosunku głębok.zamule-
nia do średnicy 1/3

m

27 m 27,000
RAZEM 27,000

22 Oczyszczenie z namułu przepustów ramowych 2.0x2.0 m przy stosunku głębok.zamule-
nia do średnicy 1/3

m

36 m 36,000
RAZEM 36,000

23 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowów melioracyjnych w te-
renie równinnym. od rejonu ul. Czatów.

km

0,18 km 0,180
RAZEM 0,180

24 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

180*2 m 360,000
RAZEM 360,000

25 Wykonanie opasek pojedynczych z kiszek faszynowych o śr. 15 cm w gruncie kat. III.
Kiszka na geowłókninie. Geowłóknina pasem 0,5m na obu skarpach na całej długości
prac.

m

246*2 m 492,000
RAZEM 492,000

26 Przerzut namułu z dna ( bez kamieni, korzeni i innych zanieczyszczeń) za kiszkę faszy-
nową z formowaniem i ubiciem, ręcznie. Na odcinku 246 mb.

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

27 Zakup i dowóz gruntu do wbudowania ubytków skarpy. Grunt pospółka gliniasta. m
180 m 180,000

RAZEM 180,000
28 Profilowanie skarp i dna kanału, wbudowanie gruntu z dna kanału w skarpy obustronnie,

liczone jak : Wykopy rowów i kanałów meliorac.oraz wykopy przy regulacji rzek wykon.
koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.IV o objęt.ponad 1.50 do 3.
00 m3/m

m3

180*0,6 m3 108,000
RAZEM 108,000

29 Darniowanie krawędzi skarp pasami darniny szerokości 50 cm bez humusu. Powyżej ki-
szek faszynowych obustronnie.

m2

0,5*2*180 m2 180,000
RAZEM 180,000

30 Zbieranie zanieczyszczeń  komunalnych i ścietych porostów  - zebranie i złożenie zanie-
czyszczeń w pryzmy, wywóz wraz z urylizacją do 20 km.Roboty w km 0+000-12+912

t

120 t 120,000
RAZEM 120,000
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