
Zadanie nr: 6
Lokalizacja:

od składu Staszek do przełęczy Borek

Lp. Opis robót Charakterystyka robót
Jedn. 

Mb/szt

Wartość 

netto

Wartość 

brutto

ilość wg 

obmiaru

Wartość 

netto

Wartość 

brutto

(1szt. x 5mb) Zadanie obejmuje roboty ziemne- przygotowanie podłoża do 

osadzenia rur żelbetowych na belkach prowadzących, wykonanie drewnianej - 

zgodnej z Ustaleniami technologicznymi- obudowy wlotu i wylotu przepustu, 

zabepieczenie wylotu przepustu przed erozją wsteczną dyliną drewnianą, 

roboty porządkowe,wywóz odpadów budowlanych. 

Materiał: 1 5,00

Robocizna: 1 1,00

Odtworzenie zniszczonej zapory przeciwrumoszowej: belki: 4szt x 10mb x Ø 

0,3m = 2,83m3, Materiał: drewno iglaste, korowane, nie sezonowane. 

Drewno nie może pochodzić z posuszu.   

Materiał: 1 2,83

Robocizna: 1 2,83

Czyszczenie- udrożnienie przepustów rurowych: 2szt. X ~2m3 = 4m3 

Roboty ziemne ręczne- usunięcie naniesionego rumoszu i namułu, ułożenie 

urobku na odkład.

Materiał: 1

Robocizna: 1 2,00

Czyszczenie- opróżnienie studni wlotowych: 10szt. X ~2,5m3 = 25m3 

Roboty ziemne- ręczne lub  koparką lekką- usunięcie naniesionego rumoszu i 

namułu, likwidacja osunięć i obrywów gruntu do studni, ułożenie urobku na 

odkład.

Materiał: 1

Robocizna: 1 10,00

Czyszczenie- opróżnienie zapór przeciwrumoszowych: 15szt x ~5m3 = 

75m3. Roboty ziemne ręczne- usunięcie naniesionego rumoszu i namułu, 

likwidacja osunięć i obrywów gruntu do zapór, ułożenie urobku na odkład.

Materiał: 1

Robocizna: 1 15,00

Czyszczenie- opróżnienie niecki akumulacyjnej na potoku Wspólnym: 1szt x 

~150m3 = 150m3. Roboty ziemne koparką obrotową- usunięcie 

naniesionego rumoszu i namułu koparką obrotową, załadunek i wywóz 

urobku w miejsce wskazane przez Zamawiającego (do 3km). Plantowanie i 

zagęszczenie przemieszczonego urobku. 

Materiał: 1

Robocizna: 1 150,00

Wykonanie obejścia obrywu- osuwiska na drogę: 25mb x ~1m3 = 25m3 

Roboty ziemne- ręczne lub  koparką lekką- usunięcie- likwidacja osuwiska - 

obrywu gruntu na drogę, ułożenie urobku na odkład.

Materiał: 1

Robocizna: 1 25,00

Razem:

Sporządził: W tym:

Bieżące utrzymanie drożności szlaku niebieskiego od składu Staszek do 

przełęczy Borek- usunięcie skutków nawalnych opadów
Przedmiar robót

Fundusz Leśny 2022

 oo Turbacz

Wartość jednostkowa Wartość ofertowa

1

Przepust rurowy o śr. 

600mm z obudową 

drewnianą- 1szt x 5mb 

(nad osuwiskiem)

2

Odtworzenie zapory 

przeciwrumoszowej nad 

studnią wlotową 1szt x 

10mb x 1,2m  (potok 

Wspólny)

Materiał:

3
Czyszczenie przepustów 

rurowych (2szt)

4
Czyszczenie studni 

wlotowych (10szt)

5

Czyszczenie zapór 

przeciwrumoszowych  

(15szt)

Robocizna:

6

Czyszczenie niecki 

akumulacyjnej na potoku 

Wspólnym

7
Obejście obrywu- 

osuwiska
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