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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna zbiorników. Przyjęto wykoszenie

dna zbiorników wg załacznika graficznego.
m2

33305 m2 33 305,000
RAZEM 33 305,000

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

33305 m2 33 305,000
RAZEM 33 305,000

3 Ręczne ścinanie bez karczowania średniej gęstości krzaków i młodych drzew i ich od-
rostów

ha

0,1 ha 0,100
RAZEM 0,100

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

szt.

40 szt. 40,000
RAZEM 40,000

5 Hakowanie przy zarośnięciu powierzchni lustra wody do 60 % m2

5000 m2 5 000,000
RAZEM 5 000,000

6 Usuwanie zanieczyszczeń, przetamowań z wody wraz z wyjęciem na brzeg i wywozem. szt
40 szt 40,000

RAZEM 40,000
7 Doszczelnienie mnicha spustowego na zbiorniku nr 6. Wymiana szandorów drewnia-

nych na nowe z doszczelnieniem folią o gr. 3mm. Skucie betonu w prowadnicach, wyko-
nanie szalunku i zalanie betonem nowego progu o wys. 20 cm.

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

8 Prace uszczelniające. Odkopanie skarp i dna po obu stronach mnicha na wlocie do
zbiornika nr 6 na długości po 3 m. Wydobycie gruntu miąższosci warstwy ok. 120 cm i
szer ok 0,6 m. ( Około 4,5 m3 ) Doszczelnienie wykopu bentonitowym granulatem hy-
droizolacyjnym. ok.200 kg. Ubicie ręczne i obsypanie gruntem gliniastym z formowa-
niem skarpy o nachyleniu 1:1,5.  Prace wykonać pod osłoną grodzy wykonanej z wor-
ków z piaskiem. Przewidzieć ewentualne pompowanie na czas prac.

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

9 Prace uszczelniające. Odkopanie skarp i dna po obu stronach mnicha na wylocie ze
zbiornika nr 6 na długości po 1 m.  Doszczelnienie wykopu warstwą gliny. Ubicie ręczne
warstwami po 30 cm i obsypanie gruntem rodzimym z formowaniem skarpy o nachyle-
niu 1:1,5.

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

10 Prace uszczelniające. Odkopanie skarp i dna po obu stronach mnicha na wlocie do
zbiornika nr 2 na długości po 3 m. Wydobycie gruntu miąższosci warstwy ok. 120 cm i
szer ok 0,6 m. ( Około 4,5 m3 ) Doszczelnienie wykopu bentonitowym granulatem hy-
droizolacyjnym ok. 200kg. Ubicie ręczne i obsypanie gruntem gliniastym z formowaniem
skarpy o nachyleniu 1:1,5.  Prace wykonać pod osłoną grodzy wykonanej z worków z
piaskiem. Przewidzieć ewentualne pompowanie na czas prac.

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

11 Prace uszczelniające. Odkopanie skarp i dna po obu stronach mnicha na wylocie ze
zbiornika nr 2 na długości po 1 m.  Doszczelnienie wykopu warstwą gliny. Ubicie ręczne
warstwami po 30 cm i obsypanie gruntem rodzimym z formowaniem skarpy o nachyle-
niu 1:1,5.

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

12 Zakup korka pneumatycznego do uszczelnienia przewodu DN 300 mm na czas realiza-
cji doszczelnień na stawach nr 6 i 2.

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

13 Montaż korka na czas prac na rurociągach w stawach nr 2 i nr 6 , demontaż i dostarcze-
nie do magazynu Bluszcze.

szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

14 Rozkopanie dziur bobrowych ręcznie, dowóz materiału gliniastego wraz z ubiciem, za-
gęszczeniem i uformowaniem skarpy.

szt

4 szt 4,000
RAZEM 4,000

15 Odkopanie i oczyszczenie rurociągu pomiedzy stawem nr 6 a rowem otwartym. szt
1 szt 1,000

RAZEM 1,000
16 Oczyszczenie rowu otwartego pomiędzy zbiornikami nr 6 i nr 7. Usunięcie liści, zanie-

czyszczeń, gałęzi, namułów, oczyszcenie dna pod mostkami i w przepustach.
m

180 m 180,000
RAZEM 180,000
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17 Wyrównanie skarp stawów. Ścięcie nawisów i uzupełninie ubytków gruntem rodzimym

liczone jak plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruntach kat.I-
III

m2

1000 m2 1 000,000
RAZEM 1 000,000

18 Naprawa skarp obustronnie na wylocie ze stawu nr 6. Dowóz gruntu gliniastego z wbu-
dowaniem w skarpy, Wierzchem ułożenie płyt betonowych typu ECO z przybiciem koł-
kami i wypełnieniem zaprawą betonową warstwą ok 20 cm.  ok. 20 m2.  2 kołki na płytę
eco. Stopę skarpy zabezpieczyć palisadą z kołków drewnianych o dł. 1,5m i średnicy 8
cm. Prace na dł. 5mb.  Palisada w poprzek kanału na wlocie i wylocie umocnień. Razem
12mb. Kołki jw..

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

19 Roboty porządkowe. Zbieranie gałęzi, porostów, wyciętych trzcin i konarów. Likwidacja
materiałów po doszczelnianiu wlotów i wylotów. Dwa razy w tygodniu zbieranie śmieci -
zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy, wywóz wraz z utylizacją komunalnych do
20 km.

t

100 t 100,000
RAZEM 100,000
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