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METRYKA PROJEKTU 
 

PRZEDMIAR ROBÓT - BRANŻA SANITARNA 
ETAP I 

 

TEMAT: 

PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY 
BUDOWY DROGI GMINNEJ 

 

LOKALIZACJA: 
Górki, ul. Kwiatowa, 
dz. nr: 919/318, 998/263, 995/268, 996/263, 988/275, 1002/258, 1004/258, 726/224, 885/325, 
1000/264, 1001/264, 356/265, 663/265, 266, 1120/279, 1169/250, 312, 251, 979/272, 999/263, 30,  
k. m. 4, obręb Górki, 
385/203, 202, k. m. 5, obręb Górki. 
 

INWESTOR: 
Gmina Prószków 
 

BRANŻA: 
Sanitarna 
 

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 
 
 
 
 
 
OPRACOWAŁ: 
- mgr inż. Marek Klyk 
 
 
 
 
 
 
 

Data opracowania: czerwiec 2016 r. 
nr zadania: V/5/2012 
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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ZAKRESU PRZEDSIĘWZIĘCIA 

"Budowa drogi gminnej ul. Kwiatowej w m. Górki" 

Branża sanitarna - etap I 

Zakres planowanego przedsięwzięcia polegać będzie budowie sieci kanalizacyjnej deszczowej 
realizowanej w ramach przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa drogi gminnej ul. Kwiatowej w m. Górki" 
obejmującej wykonanie I etapu projektu. 

I etap budowy systemu odwodnienia obejmuje wykonanie całości kolektora deszczowego KD-1 
na odcinku długości 235,0m od budowli wylotowej WL-1 do studni SD9 wraz z wykonaniem części 
przykanalików deszczowych i wpustów deszczowych (dot. 6 wpustów włączonych do studni SD6, SD8 
i SD9 - wpusty uwzględniono w przedmiarze branży drogowej) zlokalizowanymi na tym odcinku. 

Zakres rzeczowy I etapu realizacji obejmuje zatem wykonanie: 
• kanałów deszczowych sieciowych z rur Ø315mm - 102,5m; 
• kanałów deszczowych sieciowych z rur Ø250mm - 132,5m; 
• studni kanalizacyjnych rewizyjnych Ø1000mm  - 9 szt.; 
• kanałów deszczowych z wpustów ulicznych z rur Ø160mm - 12,0m; 
• budowli wylotowej WL-1 wraz z umocnieniami - 1 kpl; 
• konserwacja rowu melioracyjnego R-B9 - 600 mb; 

 

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 studnie oraz rurociągi wraz z niezbędnym odwodnieniem należy wykonać o ścianach 
pionowych umocnionych (np. stalowymi boksami szalunkowymi lub wypraskami stalowymi) i 
zabezpieczonych rozporami stalowymi dobranymi z uwzględnieniem szerokości i głębokości wykopu oraz 
gabarytów zbiorników. Wykopy pod rurociągi i zbiorniki należy wykonać na szerokość minimalną 
niezbędną dla ułożenia urządzeń z zachowaniem wymogów technicznych i BHP. 

Dla wykopów prowadzonych w istniejących i planowanych drogach publicznych o nawierzchni 
asfaltowej przewiduje się pełną wymianę gruntu, a odwóz urobku przewiduje się na składowisko lub w 
miejsce wskazane przez Inwestora. Dla pozostałych wykopów planuje się wykorzystanie części gruntu 
rodzimego piaszczystego do zasypywania wykopów, dlatego na tych odcinkach planuje się tymczasowe 
składowanie urobku obok wykopu, natomiast ewentualny nadmiar gruntu zostanie zagospodarowany przez 
Wykonawcę. 

Rurociągi należy układać na podsypce żwirowo-piaskowej 1:0,3 wyrobionej na kąt 90o  
o grubości 15cm. Zasypkę rurociągów do wysokości 30cm ponad wierzch rury wykonać materiałem nowym 
(np. wilgotnym piaskiem lub pospółką) dowiezionym, ubijanym warstwami co 10-50cm na całej szerokości 
wykopu z ręcznym zagęszczeniem ubijakami lub lekkim sprzętem mechanicznym. Wykopy zlokalizowane w 
pasie dróg publicznych zagęścić w dalszej części gruntem piaszczystym nowym tak, aby wskaźnik 
zagęszczenia gruntu wynosił IS=0,98-1,00, natomiast dalszą zasypkę wykopów zlokalizowanych w terenach 
zielonych prowadzić gruntem rodzimym bez kamieni z odtworzeniem warstwy humusu. 

Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z normą PN-B-10736:1999 „Roboty ziemne. Wykopy 
otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”. 

Ze względu na ukształtowanie terenu oraz zmienność warunków wodnych związaną  
z możliwymi nawet znacznymi wahaniami zwierciadła wód gruntowych wynikającymi głównie  
z intensywności opadów atmosferycznych należy przyjąć zasadę, iż w trakcie prac budowlanych zachodzić 
będzie konieczność odprowadzania wód z wykopu na całej długości prowadzonych robót.  

Koszt odwodnienia wykopów należy uwzględnić w kosztach jednostkowych wykonania robót ziemnych. 
Ze względu na planowany zakres realizacji inwestycji wszystkie studnie i wpusty należy wykonać z 

zachowaniem możliwości regulacji poziomu posadowienia włazów i krat w zakresie minimum 20 cm dla 
docelowej rzędnej drogi (nawierzchnia asfaltowa) zgodnie z projektem branży drogowej. 
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Lp. Nazwa działu Od Do

Kanalizacja_budowa drogi gminnej ul. Kwiatowej w m. Górki - etap I
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 1
2 ROBOTY ZIEMNE 2 10
3 ROBOTY MONTA�OWE - SIE� KANALIZACJI DESZCZOWEJ 11 24

1

Norma STD Wersja 4.44b Nr seryjny: 13615
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

Kanalizacja_budowa drogi gminnej ul. Kwiatowej w m. Górki - etap I

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1

d.1
KNNR 1
0111-01
ST-00.01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie rów-
ninnym - analogia - trasa kanalizacji deszczowej

km

(132.50+102.50+12.00)*0.001 km 0.25
RAZEM 0.25

2 ROBOTY ZIEMNE
2

d.2
KNNR 1
0307-01
ST-00.02

Wykopy liniowe o szeroko�ci 0,8-2,5 m i gł�boko�ci do 1,5 m o �cianach piono-
wych w gruntach  kat. I-II - wykop r�czny 20% pod kolektor deszczowy i przył�cza,
w cenie uj�� koszt ewentualnego odwodnienia wykopu. Obmiar wg tabeli robót
ziemnych.

m3

74.22 m3 74.22
RAZEM 74.22

3
d.2

KNNR 1
0210-02
ST-00.02

Wykopy oraz przekopy o gł�b.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsi�biernymi
o poj.ły�ki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II - 80% wykop mechaniczny pod kolektor de-
szczowy i przył�cza, w cenie uj�� koszt ewentualnego odwodnienia wykopu. Ob-
miar wg tabeli robót ziemnych.

m3

296.88 m3 296.88
RAZEM 296.88

4
d.2

KNR 2-01
0322-01
ST-00.02

Pełne umocnienie pionowych �cian wykopów liniowych o gł�bok.do 3.0 m wypras-
kami w grunt.suchych kat.I-II wraz z rozbiór.(szer.do 1m). Obmiar wg tabeli robót
ziemnych.

m2

621.70 m2 621.70
RAZEM 621.70

5
d.2

KNNR 1
0207-03
ST-00.02

Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj.ły�ki 0.60 m3 w
gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag. w hałdach z transp.urobku na odl.1 km
sam.samowyład. - załadunek i wywoz nadmiaru gruntu. W cenie uwzgledni� koszt
składowania urobku na składowisku odpadów.
Obmiar wg tabeli robót ziemnych

m3

371.10 m3 371.10
RAZEM 371.10

6
d.2

KNNR 1
0208-02
ST-00.02

Dodatek za ka�dy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi
po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-IV)
Obmiar wg tabeli robót ziemnych
Krotno�� = 4

m3

371.10 m3 371.10
RAZEM 371.10

7
d.2

KNNR 1
0318-01
ST-00.02

Zasypywanie wykopów o �cianach pionowych o szeroko�ci 0.8-2.5 m i gł�b.do 1.5
m w gr.kat. I-III (współczynnik zag�szczenia Is=1,00) - analogia - zasypanie r�cz-
ne 20% wykopu po wykonanych robotach monta�owych (materiał nowy z dowozu
piasek lub pospółka); w cenie uwzgl�dni� koszt zakupu i transportu materiału. Ob-
miar wg tabeli robót ziemnych.

m3

31.68 m3 31.68
RAZEM 31.68

8
d.2

KNNR 1
0406-01
ST-00.02

Nasypy wykonywane koparkami zgarniakowymi z bezpo�rednim przerzutem grun-
tu uzyskanego z ukopu; grunt kat.I-II - analogia - zasypanie mechaniczne 80% wy-
kopu po wykonanych robotach monta�owych  (materiał nowy z dowozu piasek lub
pospółka); w cenie uwzgl�dni� koszt zakupu i transportu materiału. Obmiar wg ta-
beli robót ziemnych.

m3

126.71 m3 126.71
RAZEM 126.71

9
d.2

KNNR 1
0408-01
ST-00.02

Zag�szczanie nasypów z gruntu spoistego kat.I-II ubijakami mechanicznymi
(współczynnik zag�szczenia Is=1,00)

m3

31.68+126.71 m3 158.39
RAZEM 158.39

10
d.2

KNR 2-19
0218-01
ST-00.07

Zabezpieczenie kabla w ziemi - rura ochronna dwudzielna 110/3,0mm na kablach
telekomunikacyjnych i energetycznych
Obmiar:
3

zabezp.

3 zabezp. 3.00
RAZEM 3.00

3 ROBOTY MONTA�OWE - SIE� KANALIZACJI DESZCZOWEJ
11

d.3
KNNR 4
1411-01
ST-00.03

Podło�a pod kanały i obiekty �wirowo-piaskowa grub. 15 cm - podsypka pod kana-
ły - w cenie uwzgl�dni� zakup i dowóz piasku. Obmiar wg tabeli robót ziemnych.

m3

44.10 m3 44.10
RAZEM 44.10

2
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

12
d.3

KNNR 4
1411-04
ST-00.03

Podło�a pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 30 cm - zasypka kanałów
- w cenie uwzgl�dni� zakup i dowóz piasku. Obmiar wg tabeli robót ziemnych.

m3

153.89 m3 153.89
RAZEM 153.89

13
d.3

KNNR 4
1308-05
ST-00.03

Kanały z rur PVC klasy SN8 SDR34 ł�czonych na wcisk o �r. zewn.315 mm - sie�
kanalizacji deszczowej grawitacyjna

m

102.50 m 102.50
RAZEM 102.50

14
d.3

KNNR 4
1308-04
ST-00.03

Kanały z rur PVC klasy SN8 SDR34 ł�czonych na wcisk o �r. zewn. 250 mm - sie�
kanalizacji deszczowej grawitacyjna

m

132.50 m 132.50
RAZEM 132.50

15
d.3

KNNR 4
1308-02
ST-00.03

Kanały z rur PVC klasy SN8 SDR34 ł�czonych na wcisk o �r. zewn. 160 mm -
przył�cza wpustów deszczowych

m

12 m 12.00
RAZEM 12.00

16
d.3

KNR-W 2-18
0513-01
ST-00.03

Studnie rewizyjne z kr�gów betonowych o �r. 1000 mm w gotowym wykopie o gł�-
bok. 3m - studnie z włazem klasy D400kN

stud.

9 stud. 9.00
RAZEM 9.00

17
d.3

KNR 2-18
0613-02
ST-00.03

Studnie rewizyjne z kr�gów betonowych o �r.1000 mm w gotowym wykopie za
ka�de 0.5 m ró�nicy gł�b.
Obmiar:

[0.5 m]
stud.

-3*9 [0.5 m]
stud.

-27.00

RAZEM -27.00
18

d.3
KNR 2-18
0804-04
ST-00.03

Próba szczelno�ci kanałów rurowych o �r.nominalnej 315 mm m

102.50 m 102.50
RAZEM 102.50

19
d.3

KNR 2-18
0804-03
ST-00.03

Próba szczelno�ci kanałów rurowych o �r.nominalnej 250 mm m

132.50 m 132.50
RAZEM 132.50

20
d.3

KNR 2-18
0804-01
ST-00.03

Próba szczelno�ci kanałów rurowych o �r.nominalnej 160 mm m

12.00 m 12.00
RAZEM 12.00

21
d.3

Kalkulaja
własna
ST-00.03

Kamerowanie kanalizacji deszczowej o �r. 315 i 250 m

102.50+132.50 m 235.00
RAZEM 235.00

22
d.3

Kalkulacja
własna
ST-00.03

Budowla wylotowa WL-1 zgodnie z projektem budowlanym. kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

23
d.3

KNNR 10
0407-01
ST-00.03

Umocnienie skarp rowu płytami a�urowymi 40x60x10 z wypełnieniem spoin zapra-
w� cementow� na długo�ci 2,0m poni�ej i 2,0m powy�ej wylotu

m2

12.00 m2 12.00
RAZEM 12.00

24
d.3

Kalkulacja
własna
ST-00.03

Odmulenie rowu melioracyjnego. Grubo�� odmulenia 0,40m z przerzutem, wydo-
byciem namułu na półk� skarpy po obu stronach rowu i rozplantowaniem. Grunt
wydobywany spod wody, gł�boko�� rowu do 1,00m, nachylenie skarp rowu 1:n=1:
1,1;namuły zbite nawodnione.

m

600.00 m 600.00
RAZEM 600.00

3
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PVC klasy       
SN8     

SDR34

PVC klasy       
SN8     

SDR34

PVC klasy       
SN8     

SDR34

0,250 0,315 0,160
Ręcznie 

20%
Mechan. 

80%
Ręcznie   20% Mechan. 80%

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11

132,50 102,50 12,00 74,22 296,88 621,70 371,10 44,10 153,89 31,68 126,71

-

132,50 102,50 - 0,20*(1,40*
1,20*179,5
0+0,90*1,2
0*55,50)=7

2,30

1

Przyłącza2

0,80*(1,40*
1,20*179,5
0+0,90*1,2
0*55,50)=2

89,20

   ZESTAWIENIE ROBÓT ZIEMNYCH DO PRZEDMIARU                                                                                                                                                           
Kanalizacja deszczowa_Budowa drogi gminnej ul. Kwiatowej w m. Górki - etap I                                                                                                                                                                                    

Lp
Element 

kanalizacji Umocnienie 
ścian wykopu

Odwóz 
nadmiaru

Wykopy

Rurociągi Robot ziemne [m3]

Zasypanie piaskiem lub 
pospółka dowiezionąObjętość 

podsypki 
gr. 15 cm

31,22 124,88

0,46 1,82

361,50F=Hśr*L*2 
Hśr=1,40*179,
50*2+0,90*55,
50*2,00=602,5

0

Razem:

F=Hśr*L*2 
Hśr=0,80*12,0

0*2=19,20

9,60- 1,00*0,80*
12,00*0,20

=1,92

1,00*0,80*
12,00*0,80

=7,68

12,00

Kanalizacja 
deszczowa

42,30

1,80

Zasypka 
gr. 30 cm

148,61

5,28


