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PRZEDMIAR ROBÓT  

 

BRANŻA SANITARNA 
 

TEMAT: 

Budowa drogi ul. Dębowej w m. Kolanowice 
 
 
LOKALIZACJA: 
Kolanowice, ul. Dębowa, 
dz. nr: 1101/46, 731/46, 692/46, 1033/41 (po podziale 1135/41), 1045/41 (po podziale 1137/41), 
1012/77, 1042/41, 1048/41, 1096/86, k. m. 2, obręb Kolanowice. 
 
 
INWESTOR: 
Wójt Gminy Łubniany 
Reprezentujący 
Gminę Łubniany 
ul. Opolska 104 
46-024 Łubniany 
 
 
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 
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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA 
 

"Budowa drogi ul. Dębowej w m. Kolanowice" - branża sanitarna 
 

Planowane przedsięwzięcie w zakresie branży sanitarnej zakłada wykonanie systemu kanalizacji deszczowej 
mającej na celu zebranie wód opadowych z pasa drogowego drogi gminnej ulicy Dębowej w Kolanowicach. 

Na tym obszarze projektowana jest budowa nowego systemu odwodnienia polegająca na wykonaniu nowych 
kanałów deszczowych wraz z nowymi studniami rewizyjnymi i wpustami deszczowymi z osadnikami. W ramach 
przedsięwzięcia projektuje się również wykonanie budowli wylotowej W-1 Ø400 stanowiącej miejsce 
odprowadzania zebranych wód opadowych do odbiornika - rzeki Mała Panew w jej km 9+355. 

Zakres rzeczowy budowy systemu odwodnienia obejmuje wykonanie: 
- kanałów deszczowych sieciowych z rur Ø400mm PVC-U - 191,0 m 
- kanałów deszczowych sieciowych z rur Ø315mm PVC-U - 95,5 m 
- kanałów deszczowych sieciowych z rur Ø250mm PVC-U - 87,5 m 
- studni kanalizacyjnych rewizyjnych Ø1000mm betonowych  - 13 szt. 
- kanałów deszczowych z wpustów ulicznych z rur Ø160mm PVC-U - 41,0 m 
- studzienek wpustowych Ø500mm betonowych z osadnikiem - 14 szt. 
- budowli wylotowej W-1 wraz z umocnieniami - 1 kpl. 

 

Budowlę wylotową W-1 zaprojektowano w formie typowej betonowej konstrukcji dokowej składającej się ze 
ściany czołowej z bocznymi skrzydłami i wypadem. W celu zabezpieczenia przed rozmywaniem skarpy odbiornika 
projektuje się wykonanie umocnionego wypadu z wylotu (koryta odpływowego) z bruku kamiennego 15x17cm na 
zaprawie cementowej z wypełnieniem spoin zaprawą na długości ok. 8,5m i szerokości 2,0m z ograniczeniem po 
bokach krawężnikiem betonowym 30x15x100cm na ławie betonowej. Wypad z bruku kamiennego na krawędzi 
skarpy należy zabezpieczyć drewnianą palisadą z kołków gr. 8-10cm o długości min. 70cm każdy, na całej 
szerokości wypadu wraz z krawężnikiem tj. ok. 2,5m. Następnie skarpę rzeki należy wyłożyć narzutem kamiennym 
z głazów wielkości 20-30cm na całej szerokości koryta odpływowego. 

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 oraz gabarytów zbiorników. Wykopy pod rurociągi i zbiorniki należy wykonać 
na szerokość minimalną niezbędną dla ułożenia urządzeń.  

Szerokość wykopu pionowego u podstawy powinna być dostosowana do gabarytów montowanych 
elementów, zgodnie z wymogami BHP oraz w celu zapewnienia możliwości technicznych poprawnego montażu 
kanałów oraz przeprowadzania wymaganych prób. 

Przewiduje się pełną wymianę gruntu dla wykopów zlokalizowanych w obszarze dróg, dlatego planuje się 
odwóz urobku na składowisko lub jego zagospodarowanie przez Wykonawcę. 

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 zlokalizowane w obszarze pasa drogowego 
zagęścić w dalszej części gruntem piaszczystym nowym (np. wilgotnym piaskiem lub pospółką) tak, aby wskaźnik 
zagęszczenia gruntu wynosił min. IS=0,98. 

Odtworzenie nawierzchni do stanu pierwotnego zgodnie z warunkami zarządcy dróg oraz dokumentacją 
projektową. Na terenach zielonych (poza pasem drogowym) odtworzyć warstwę humusu. 

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

Na podstawie danych wyjściowych stwierdzono możliwość występowania wód gruntowych na poziomie 
powyżej rzędnych posadowienia rurociągów, zatem przewiduje się odprowadzanie wód z wykopów na potrzeby ich 
posadowienia. Ze względu na zmienność warunków gruntowo-wodnych oraz możliwy znaczny napływ wód 
po warstwach trudno przepuszczalnych (np. po intensywnych opadach atmosferycznych), należy przewidzieć 
konieczność odwodnienia wykopów na całej długości prowadzonych robót. Koszt prowadzenia prac 
odwodnieniowych należy uwzględnić w kosztach robót ziemnych. 

 



SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU ROBÓT

Lp. Nazwa działu Od Do
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. D bowej m. Kolonowskie

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 1
2 ROBOTY ZIEMNE 2 9
3 ROBOTY MONTA OWE - SIE  KANALIZACJI DESZCZOWEJ 10 26
4 ROBOTY UZUPEŁNIAJ CE 27 27
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. D bowej m. Kolonowskie

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1

d.1
KNNR 1
0111-01
ST-00.01

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

km

(191.00+95.50+87.50+41.00)*0.001 km 0.42
RAZEM 0.42

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 2,0 m o cianach pio-
nowych w gruntach  kat. I-II - wykop r czny 20% pod kolektor deszczowy i
przył cza, w cenie uj  koszt ewentualnego odwodnienia wykopu.

m3

0.20*1.20*1.00*(191.00+95.50+87.50+41.00) m3 99.60
RAZEM 99.60

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 bier-
nymi o poj.ły ki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II - 80% wykop mechaniczny pod ko-
lektor deszczowy i przył cza, w cenie uj  koszt ewentualnego odwodnienia
wykopu.

m3

0.80*1.20*1.00*(191.00+95.50+87.50+41.00) m3 398.40
RAZEM 398.40

4
d.2

KNR 2-01
0322-01
ST-00.02

Pełne umocnienie pionowych cian wykopów liniowych o gł bok.do 3.0 m wy-
praskami w grunt.suchych kat.I-II wraz z rozbiór.(szer.do 1m). Obmiar wg tabe-
li robót ziemnych.

m2

2*1.00*(191.00+95.50+87.50+41.00) m2 830.00
RAZEM 830.00

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 wywóz nadmiaru gruntu. W cenie uwzgledni
koszt składowania urobku na składowisku odpadów.

m3

99.60+398.40 m3 498.00
RAZEM 498.00

6
d.2

KNNR 1
0208-02
ST-00.02

Dodatek za ka dy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładow-
czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-IV)
Krotno  = 4

m3

498.00 m3 498.00
RAZEM 498.00

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  - analogia - zasypanie r czne 20% wykopu po wykona-
nych robotach monta owych (materiał nowy z dowozu piasek lub pospółka); w
cenie uwzgl dni  koszt zakupu i transportu materiału.
36,54 <obj to  ruroci gów>

m3

0.20*(498.00-74.70-311.30-36.54) m3 15.09
RAZEM 15.09

8
d.2

KNNR 1
0406-01
ST-00.02

Nasypy wykonywane koparkami zgarniakowymi z bezpo rednim przerzutem
gruntu uzyskanego z ukopu; grunt kat.I-II - analogia - zasypanie mechaniczne
80% wykopu po wykonanych robotach monta owych  (materiał nowy z dowozu
piasek lub pospółka); w cenie uwzgl dni  koszt zakupu i transportu materiału.
36,54 <obj to  ruroci gów>

m3

0.80*(498.00-74.70-311.30-36.54) m3 60.37
RAZEM 60.37

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=1,02)

m3

15.09+60.37 m3 75.46
RAZEM 75.46

3 ROBOTY MONTA OWE - SIE  KANALIZACJI DESZCZOWEJ
10

d.3
KNNR 4
1411-01
ST-00.03

Podło a pod kanały i obiekty wirowo-piaskowa grub. 15 cm - podsypka pod
kanały - w cenie uwzgl dni  zakup i dowóz piasku.

m3

0.15*1.20*(191.00+95.50+87.50+41.00) m3 74.70
RAZEM 74.70

11
d.3

KNNR 4
1411-04
ST-00.03

Podło a pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 30 cm - zasypka ka-
nałów - w cenie uwzgl dni  zakup i dowóz piasku.

m3

1.20*(0.70*191.00+0.615*95.50+0.55*87.50+0.46*41.00) m3 311.30
RAZEM 311.30

12
d.3

KNNR 4
1308-06
ST-00.03

Kanały z rur PVC klasy SN8 SDR34 ł czonych na wcisk o r. zewn. 400 mm -
sie  kanalizacji deszczowej grawitacyjna

m

191.00 m 191.00
RAZEM 191.00

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

95.50 m 95.50
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 95.50

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

87.50 m 87.50
RAZEM 87.50

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

41.00 m 41.00
RAZEM 41.00

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. 1,00m - studnie z włazem klasy D400kN

stud.

2 stud. 2.00
RAZEM 2.00

17
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. 1,5m - studnie z włazem klasy D400kN

stud.

11 stud. 11.00
RAZEM 11.00

18
d.3

KNR 2-18
0625-02 
ST-00.03

Studzienki ciekowe z gotowych elementów betonowe o r. 500 mm z osadni-
kiem bez syfonu

szt.

14 szt. 14.00
RAZEM 14.00

19
d.3

KNR 2-18
0804-05
ST-00.03

Próba szczelno ci kanałów rurowych o r.nominalnej 400 mm m

191 m 191.00
RAZEM 191.00

20
d.3

KNR 2-18
0804-04
ST-00.03

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

95.50 m 95.50
RAZEM 95.50

21
d.3

KNR 2-18
0804-03
ST-00.03

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

87.50 m 87.50
RAZEM 87.50

22
d.3

KNR 2-18
0804-01
ST-00.03

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

41 m 41.00
RAZEM 41.00

23
d.3

Kalkulaja
własna
ST-00.03

Kamerowanie kanalizacji deszczowej o r. 400, 315 i 250 m

191.00+95.50+87.50 m 374.00
RAZEM 374.00

24
d.3

Kalkulacja
własna
ST-00.03

Budowa budowli wylotowej W-1 dla kanału DN400 zgodnie z rys. 3/S projektu
wykonawczego.

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

25
d.3

KNR-W 2-01
0518-01 ana-
logia
ST-00.03

Umocnienie wypadu z wylotu (koryta odpływowego) z bruku kamiennego
15x17cm na zaprawie cementowej z wypełnieniem spoin zapraw  na długo ci
8,5m i szeroko ci 2,0m z  ograniczeniem po bokach kraw nikiem betonowym
30x15x100cm na ławie betonowej. Umocnienie zako czone drewnian  palisa-
d  z kołków gr. 8-10cm o długo ci min. 70cm ka dy, na całej szeroko ci wypa-
du wraz z kraw nikiem tj. ok. 2,5m.

m2

2.00*8.50 m2 17.00
RAZEM 17.00

26
d.3

KNR-W 2-01
0518-01
ST-00.03

Umocnienie skarp kanałów narzutem kamiennym z głazów  wielko ci 20-30cm m2

2.00*2.50 m2 5.00
RAZEM 5.00

4 ROBOTY UZUPEŁNIAJ CE
27

d.4
KNR 2-19
0218-01
ST-00.04

Zabezpieczenie kabla w ziemi - rura ochronna dwudzielna 110/3,0mm na kab-
lach telekomunikacyjnych i energetycznych

zabezp
.
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
10 zabezp

.
10.00

RAZEM 10.00
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