
L.P. OPIS ROBÓT JEDN. ILO ŚĆ JEDN. CENA JEDN.  
brutto

WRTOŚĆ               
brutto

I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1
Ręcznie wykoszenie porostów ze skarp zbiornika-porost 
gęsty twardy.

m2 2700,00

2
Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o 
szerokości ponad 2,0 m

m2 2700,00

3
Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach 
ziemnych.

ha 0,40

4 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. km 0,50

5
Naprawa odcinka rurociągu drenarskiego o średnicy 5,0-
10,0 cm. kategoria gruntu IV głębokość ułożenia 
rurociągu 1,2-1,3 m

m 12,00

6
Wyloty drenarskie typ w-1 -prefabrykowany o średnicy 
wylotu 10 cm.

szt. 1,00

II ROBOTY ZIEMNE.

7

Wykopy dna czaszy zbiornika wykonywane na odkład 
koparkami zgarniakowymi, o pojemności łyżki 0,60 m3, 
w gruncie kategorii III, IV- praca na materacach 
drewnianych.

m3 3066,00

8
Dodatkowy przerzut urobku -jw. wykonywane na odkład 
koparkami zgarniakowymi, o pojemności łyżki 0,25 m3, 
w gruncie kategorii I, II -praca na materacach.

m3 3066,00

9
Wykonanie i konserwacja materaców drewnianych pod 
koparki przedsiębierne, o pojemności łyżki do 1,20 m3

m3 6132,00

10
Dodatkowy przerzut urobku -jw. wykonywane na odkład 
koparkami zgarniakowymi, o pojemności łyżki 0,25 m3, 
w gruncie kategorii I, II.

m3 1533,00

11

Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowymi, 
o poj. zgarniaka 0,25 m3, z transportem urobku 
samochodami samowyład. do 5 t, na odległość do 1 km, 
w gruncie kat. I, II

m3 1533,00

12

Wykopy ze skarpami ( po skarpach zbiornika) 
wykonywane koparkami podsiębiernymi, poj. łyżki 0,60 
m3, z transportem urobku samochodami samowyład. do 
5 t na odległość do 1 km, w gruncie kat. III, IV

m3 770,00
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13
Wykopy ze skarpami ( po skarpach zbiornika ) 
wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o 
pojemności łyżki 0,60 m3, w gruncie kategorii III-IV

m3 1431,00

14
Nasypy z formowaniem wykonywane koparkami 
zgarniakowymi z bezpośrednim przerzutem gruntu 
uzyskanego z ukopu, kategoria gruntu I-II

m3 1137,00

III ROBOTY UBEZPIECZENIOWE.

15
Ręczne plantowanie skarp zbiornika (obrobienie na 
czysto) grunt kategorii I-III

m2 2695,00

16
Ułożenie geowłókniny na powierzchni skarpy zbiornika, 
sposobem ręcznym

m2 797,50

17
Wykonanie z brzegu zasypki piaskie drobnym płukanym 
grub. 30 cm.

m2 797,00

18
Darniowanie skarp zbiornika na płask z przybiciem 
dzrniny kołkami.

m2 1728,00

19 Obsianie skarp I plantówek mieszankami traw. m2 4300,00

IV ROBOTY REMONTOWE I WYKOŃCZENIOWE.

20
Wymiana pojedyńczej zasuwy ślizgowej typu ZZ-2 oraz 
mechanizmu wyciągowego typu MS-2.

kpl. 1,00

21
Mechaniczne przemieszczanie gruntu kategorii I, 
III,uprzednio odspojonego na odległość do 30 
m,spycharkami 74 kw/100 km

m3 2203,00

22
Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami 
gąsienicowymi o mocy 74 kw/100 km,kategoria gruntu 
III, IV

m2 3300,00

23 Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza. kpl 1,00

OGÓŁEM 

SŁOWNIE ZŁ . ……………………………………………………………………………………………………………………………..

                        ……...………………...………………………………………………………………………………………………………..


