
Biuro Projektowe ECO-UNIT 

mgr inż. Marek Klyk 

ul. Cygana 4/213,    45-131 Opole 
tel. 77 442-81-18  fax. 77 442-81-19 kom. 606 101 958 

NIP 754-242-14-40    REGON 532303190 
http: www.eco-unit.pl    e-mail: m.klyk@eco-unit.pl 

 

Opole 31 maj 2019r. 

Egz. 1 
 

 

 

TEMAT: Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej  
wraz z przebudową istniejących odcinków sieci  
w pasie drogowym ul. Zielonej w Prószkowie 

 
 
 

PRZEDMIOT: PRZEDMIAR ROBÓT 
 
 
 

LOKALIZACJA: Gmina Prószków, obręb Prószków 
ark. nr 4 działki nr: 418/1; 
ark. nr 6 działki nr: 418/2; 

 
 
 

INWESTOR: GMINA PRÓSZKÓW, ul. Opolska 17, 46-060 Prószków 
 
 
 
 
 
 
 

Nazwy i kody robót budowlanych: 
1. Dział robót: 

- 45000000-7: Roboty budowlane 

2. Grupa robót budowlanych: 
- 45200000-9: Roboty w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części  

oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej; 

3. Klasa robót budowlanych: 
- 45230000-8: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych  

i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu; 

4. Kategoria robót budowlanych: 
- 45231300-8: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 

- 45231400-9: Roboty budowlane w zakresie linii energetycznych 
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Zawartość: 
- Ogólna charakterystyka przedsięwzięcia 
- Spis działów przedmiaru  
- Przedmiar robót 

 



OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ZAKRESU PRZEDSIĘWZIĘCIA 

"Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej  
wraz z przebudową istniejących odcinków sieci w pasie drogowym ul. Zielonej w Prószkowie " 

 
Zakres niniejszego projektu dotyczy wykonaniu sieci wodociągowej rozdzielczej, grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej rozdzielczej 

wraz z przepompownią ścieków i rurociągiem tłocznym w pasie drogowym ul. Zielonej w Prószkowie.  

Całkowity zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje wykonanie: 

� w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej: 

- kanały grawitacyjne sieciowe z rur Ø200mm PVC-U  - 709,0 m 

- kanały grawitacyjne sieciowe z rur Ø160mm PVC-U  - 124,5 m 

- studnie kanalizacyjne rewizyjne Ø1000mm betonowe  - 29 szt. 

- studnie kanalizacyjne inspekcyjne Ø425mm z tworzywa sztucznego - 2 szt. 

- kompletna przepompownia ścieków P-1Z (komora pomp KP-1  

+ komora zasuw KZ-1) z wyposażeniem wewnętrznym, sterowaniem, zasilaniem  

energetycznym (w tym oświetleniem) i zagospodarowaniem terenu (w tym ogrodzeniem) - 1 kpl.; 

- rurociąg tłoczny z rur PE 100 SDR 17 PN10 o średnicy Ø90x5,4mm - 491,0 m 
 

� w zakresie demontażu elementów istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej: 

- studnie kanalizacyjne rewizyjne Ø1000mm betonowe - 10 szt. 

- kanały grawitacyjne z rur Ø200mm - 250,0 m 

- kanały grawitacyjne z rur Ø160mm - 15,0 m 

- rurociąg tłoczny Ø45mm - 110,0 m 

- przepompownia ścieków wraz z wyposażeniem wewnętrznym,  

sterowaniem, zasilaniem energetycznym i ogrodzeniem - 1 kpl. 
 

� w zakresie budowy sieci wodociągowej: 

- rurociąg sieciowy z rur ciśnieniowych PVC-U do wody  

PN10 SDR26 o średnicy Ø110x4,2mm (DN100) - 179,0 m 

- zasuwy klinowe kołnierzowe DN100 typu E wraz z obudową i skrzynką uliczną - 1 kpl. 

- hydrant nadziemny DN100 z zasuwą odcinającą - 2 kpl. 

- nawiertka do rur Dz110mm z odejściem dla rur Dz32mm  

wraz z zasuwą, obudową i skrzynką uliczną  - 18 kpl.  

- rurociąg boczny (18 szt.) z rur Ø32x2,3mm PE80 SDR17,6 PN7,5  - 65,0 m 

- rura osłonowa DN100 na rurociągach bocznych (4 szt.)  - 23,0m 

- wyprowadzenie rurociągu bocznego na powierzchnię terenu (6 szt.)  

z rur Ø32x2,3mm PE80 SDR17,6 PN7,5 - 12,0m 
 

� w zakresie demontażu elementów istniejącej sieci wodociągowej: 

- nawiertka do rur Dz110mm z odejściem dla rur Dz32mm  

wraz z zasuwą, obudową i skrzynką uliczną  - 12 kpl.  

- rurociąg przyłączy z rur Ø32mm  - 46,0 m 
 

Wykopy pod rurociągi należy wykonać na szerokość minimalną niezbędną dla ułożenia urządzeń. Wykopy przewiduje się wykonać 

mechanicznie, za wyjątkiem skrzyżowań i zbliżeń do istniejącego uzbrojenia podziemnego, gdzie należy wykonać ręcznie przekopy 

kontrolne w celu jego zlokalizowania.  

Wykopy pod rurociągi należy wykonać o ścianach pionowych umocnionych (np. stalowymi boksami szalunkowymi lub wypraskami 

stalowymi) i zabezpieczonych rozporami stalowymi dobranymi z uwzględnieniem szerokości i głębokości wykopu zgodnie z wymogami 

technicznymi i BHP. 

Dla wykopów planuje się pełną wymianę gruntu, dlatego też planuje się wywóz urobku, który zostanie zagospodarowany przez 

Wykonawcę zgodnie z odpowiednimi przepisami. 

Zaprojektowano posadowienie zbiorników pompowni oraz studni rewizyjnych Ø1000mm na płytach betonowych grubości 0,15m 

z betonu C12/15 wylanych na podsypce piaskowej grubości 20cm uprzednio wykonanej na gruncie rodzimym. 

Rurociągi należy układać na podsypce piaskowej (materiał nowy) wyrobionej na kąt 90o o grubości 15cm. Zasypkę rurociągów 

do wysokości 30cm ponad wierzch rury wykonać materiałem nowym (np. wilgotnym piaskiem lub pospółką), ubijanym warstwami  

co 10-20cm na całej szerokości wykopu z ręcznym zagęszczeniem ubijakami lub lekkim sprzętem mechanicznym. Wykopy zagęścić 

w dalszej części gruntem piaszczystym nowym tak, aby wskaźnik zagęszczenia gruntu wynosił IS=1,02. 

Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z normą PN-B-10736:1999 „Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów 

wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”. 

Po zasypaniu wykopów należy doprowadzić obszar inwestycji do stanu pierwotnego. W miejscu gdzie wykop zlokalizowany będzie 

w obszarze pobocza i terenu zielonego pasa drogowego ulicy Zielonej należy odtworzyć pobocze z tłucznia kamiennego o grubości nie mniej 

niż 15cm oraz warstwę ziemi urodzajnej na terenach zielonych o grubości nie mniej niż 20cm. 

Dla kanałów zlokalizowanych w obszarze jezdni ulicy Zielonej i w pozostałym obszarze pasa drogowego objętego zakresem 

planowanej przebudowy należy konstrukcję jezdni, zjazdów, chodnika i poboczy wykonać zgodnie z założeniami odrębnego projektu branży 

drogowej. 

Rzędne posadowienia projektowanych włazów studni oraz istniejących włazów studni kanalizacyjnych i zasuw wodociągowych 

występujących w obszarze jezdni należy dostosować do docelowej rzędnej nawierzchni terenu według odrębnego projektu branży drogowej. 

Ponadto na czas robót należy zapewnić ciągłość przepływu ścieków prowadzonych obecnie istniejącym kolektorem na odcinku 

od studni Sistn.1 do Sk11, a także dopływających do istniejącej przepompowni i tłoczonych rurociągiem do studni Sk11, w tym m.in. w razie 

potrzeby przewidzieć konieczność przepompowywania ścieków w całym okresie prowadzenia robót. Wszelkie koszty związane 

z wykonaniem robót przygotowawczych i tymczasowych tj. m.in. koszty wykonania nasypów i wykopów, ewentualnego ułożenia rur 

i późniejszego ich demontażu, koszty pompowania, koszty zapewnienia energii, koszty zastosowania dźwigów i środków transportu 

oraz odtworzenia istniejących elementów zagospodarowania terenu należy uwzględnić w ramach kosztów wykonania robót ziemnych. 



SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU ROBÓT

Lp. Nazwa działu Od Do

ul. Zielona w Prószkowie
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 1
2 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 2 6
3 ROBOTY ZIEMNE 7 16
4 ROBOTY MONTA�OWE - SIE� KANALIZACJI SANITARNEJ I PRZYŁ�CZA 17 26
5 ROBOTY ZIEMNE I MONTA�OWE PRZEPOMPOWNI �CIEKÓW P1-Z 27 34
6 ROBOTY MONTA�OWE - SIE� WODOCI�GOWA 35 44
7 ROBOTY UZUPEŁNIAJ�CE 45 45

- 1 -
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