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Zawartość: 
- Ogólna charakterystyka zakresu przedsięwzięcia 
- Przedmiar robót 

 



 

 

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ZAKRESU PRZEDSIĘWZIĘCIA 

"Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Januszkowice" 

Etap II 

Zakres planowanego przedsięwzięcia polegać będzie budowie sieci kanalizacyjnej sanitarnej 
realizowanej w ramach przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości 
Januszkowice" obejmującej wykonanie II etapu projektu obejmującego budowę sieci grawitacyjnej i tłocznej 
w obszarze zabudowanym miejscowości Januszkowicach. 

 

II etap budowy sieci kanalizacyjnej sanitarnej obejmuje wykonanie większości kolektora zbiorczego 
K1 i większości kolektora zbiorczego K2 tj. następujących kolektorów rozdzielczych i rurociągów tłocznych 
oraz przepompowni (oznaczenia kolektorów rozdzielczych, rurociągów tłocznych i pompowni zgodne 
z częścią rysunkową dokumentacji projektowej): 

• części kolektora zbiorczego K1 tj. kolektorów rozdzielczych KS-1, KS-1.2, KS-1.2.1, KS-
1.2.2, KS-1.3, KS-1.4, KS-1.4.1, KS-1.5, KS-1.6, KS-1.7, KS-1.7.1, KS-1.8, KS-1.9, KS-1.10, 
KS-1.11, KS-1.13; 

• części kolektora zbiorczego K2 tj. kolektorów rozdzielczych KS-2, KS-2.1, KS-2.2., KS-2.2.1, 
KS-2.2.2, KS-2.2.3, KS-2.2.3.1, KS-2.2.3.2, KS-2.2.4, KS-2.2.5 odcinek Sk242-Sk275, KS-
2.3 odcinek Sk172-Sk282, KS-2.4 odcinek Sk174-Sk289, KS-2.5, KS-2.6, KS-2.7, KS-2.9 
odcinek Sk197-Sk317, KS-2.9.1, KS-2.10; 

• przepompowni ścieków PJ-1 wraz z zagospodarowaniem terenu i przyłączem energetycznym; 
• przepompowni ścieków PJ-2 wraz z zagospodarowaniem terenu i przyłączem energetycznym; 
• rurociągu tłocznego RT-1 - część (odcinek od pompowni do St-1R) 
• rurociągu tłocznego RT-2 - całość 

 

Zakres rzeczowy etapu II budowy sieci kanalizacyjnej sanitarnej obejmuje wykonanie: 
- kanałów grawitacyjnych sieciowych z rur Dz200mm PVC-U; 
- kanałów grawitacyjnych sieciowych z rur DN200 kamionka, przeciskowe; 
- studni sieciowych rewizyjnych Ø1000mm betonowych; 
- studni sieciowych inspekcyjnych Ø425mm z tworzywa sztucznego; 
- podłączeń grawitacyjnych z rur Dz200mm PVC-U; 
- podłączeń grawitacyjnych z rur Dz160mm PVC-U; 
- studzienek przyłączeniowych Ø425mm z tworzywa sztucznego; 
- sieciowej przepompowni ścieków PJ-1 (komora pomp KP-PJ-1 + komora zasuw KZ-PJ-1)  

z wyposażeniem wewnętrznym, sterowaniem i zagospodarowaniem terenu; 
- sieciowej przepompowni ścieków PJ-2 (komora pomp KP-PJ-2 + komora zasuw KZ-PJ-2)  

z wyposażeniem wewnętrznym, sterowaniem i zagospodarowaniem terenu; 
- rurociągów tłocznych sieciowych z rur PE 100 SDR 17 PN10 o średnicy 110x6,6mm; 
- rurociągów tłocznych sieciowych z rur PE 100 SDR 17 PN10 o średnicy 90x5,4mm; 
- systemowych studzienek rozprężnych Ø1000mm z tworzyw sztucznych; 
- studzienek rewizyjnych Ø1200mm betonowych na rurociągu tłocznym. 

 

Wykopy pod rurociągi (poza odcinkami przewidzianymi do wykonania bezwykopowo) 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 oraz dodatkowo wykopy prowadzić ręcznie w miejscach 
wskazanych na profilach.  

Dla wykopów zlokalizowanych w pasie drogi wojewódzkiej i powiatowej przewiduje się pełną wymianę 
gruntu, natomiast na pozostałych odcinkach przewiduje się wykorzystanie części gruntu rodzimego 
piaszczystego do zasypywania wykopów. Dlatego planuje się na tych odcinkach tymczasowe składowanie 
urobku obok wykopu, natomiast ewentualny nadmiar gruntu z przedmiotowych wykopów oraz grunt z 
wykopów w pasie drogi wojewódzkiej i powiatowej zostanie zagospodarowany przez Wykonawcę. 

Wykopy pod rurociągi należy wykonać o ścianach pionowych umocnionych (np. stalowymi boksami 
szalunkowymi, grodzicami lub wypraskami stalowymi) i zabezpieczonych rozporami stalowymi dobranymi 
z uwzględnieniem szerokości i głębokości wykopu zgodnie z wymogami technicznymi i BHP. 

Zaprojektowano posadowienie zbiorników studni betonowych na płytach betonowych grubości 0,15m 
z betonu C12/15 wylanych na gruncie rodzimym. 

Rurociągi należy układać na podsypce piaskowej wyrobionej na kąt 90o o grubości 15cm. Zasypkę 
rurociągów do wysokości 30cm ponad wierzch rury wykonać materiałem nowym (np. wilgotnym piaskiem) 



 

 

ubijanym warstwami co 10-50cm na całej szerokości wykopu z ręcznym zagęszczeniem ubijakami lub 
lekkim sprzętem mechanicznym. Wykopy zlokalizowane w pasie drogi wojewódzkiej i powiatowej zagęścić 
w dalszej części gruntem piaszczystym nowym tak, aby wskaźnik zagęszczenia gruntu wynosił 
IS=1,00÷1,02, natomiast dalszą zasypkę wykopów zlokalizowanych w drogach gminnych i terenach 
zielonych prowadzić gruntem piaszczystym rodzimym bez kamieni - wskaźnik zagęszczenia gruntu IS=0,98. 

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

Odtworzyć rozebrane nawierzchnie zgodnie z warunkami właściwego zarządcy drogi oraz dokumentacją 
projektową. Na terenach zielonych (poza pasem drogowym) odtworzyć warstwę humusu. 

 



Lp.
Nr Specyfikacji 

Technicznej
Dział/Temat Jednostka Ilo ść 

Cena jedno-
stkowa 
netto 

Wartość 
netto

Podatek 
VAT

Wartość 
brutto

1 ST-00 Ubezpieczenie i gwarancje
2 ST-00 Prace geodezyjne
3 ST-00 Dokumenty Wykonawcy
4 ST-00 Dokumentacja powykonawcza
5 ST-00 Urządzenie zaplecz budowy
6 ST-00 Utrzymanie zaplecza budowy
7 ST-00 Likwidacja zaplecza budowy

8 ST-00
Przygotowanie i utrzymanie biur dla personelu 
Zamawiającego i Inspektora nadzoru budowlanego

9 ST-00
Projekt organizacji ruchu i zmiana organizacji ruchu 
na czas budowy

10

ST-00
ST-01                                                                          
ST-05

D-04.04.02
D-04.07.01a
D-05.03.05b
D.05.03.13a

Rozebranie nawierzchni asfaltowej gr.10 cm wraz z 
odbudową w miejscach przekopów kanalizacyjnych 
poprzez zastosowanie konstrukcji jezdni jak dla 
kategorii ruchu KR4 tj. podbudowa zasadnicza 
tłuczniowa gr. 20cm, podbudowa pomocnicza z 
betonu asfaltowego AC 22P gr. 10cm, warstwa 
wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 9cm i 
warstwa ścieralna z mieszanki SMA gr. 4cm - droga 
wojewódzka

m2 737,80

11
ST-00
ST-01                                                                          
ST-05

Rozebranie nawierzchni asfaltowej gr.10 cm wraz z 
odbudową z mas mineralno-bitumicznych 6+4 cm 
na podbudowie tłuczniowej gr. 20+10 i warstwie 
odsączającej z piasku gr 15 cm - droga powiatowa

m2 729,00

12
ST-00
ST-01                                                                          
ST-05

Rozebranie nawierzchni asfaltowej gr.10 cm wraz z 
odbudową z mas mineralno-bitumicznych 6+4 cm 
na podbudowie tłuczniowej gr. 20+8 i warstwie 
odsączającej z piasku gr 15 cm - drogi gminne

m2 5325,75

13

ST-00
ST-01                                                                          
ST-05

D.05.03.13a

Frezowanie i wykonanie nowej warstwy ścieralnej 
nawierzchni z mieszanki SMA gr. 4cm na pozostałej 
szerokości pasa jezdni, na którym będą 
prowadzone roboty - droga wojewódzka

m2 1511,60

14
ST-00
ST-01                                                                          
ST-05

Frezowanie i wykonanie nakładki z mas mineralno-
bitumicznych gr 4 cm na pozostałej części do osi 
jezdni w drodze powiatowej

m2 777,60

15
ST-00
ST-01                                                                          
ST-05

Frezowanie i wykonanie nowej warstwy ścieralnej z 
mas mineralno-bitumicznych gr 4 cm na pozostałej 
części jezdni (do krawędzi) w drogach gminnych

m3 1556,50

16
ST-00
ST-01                                                                          
ST-05

Rozebranie wraz z odtworzeniem nawierzchni 
betonowej o grubości 20cm

m2 85,00

17
ST-00
ST-01                                                                          
ST-05

Rozebranie wraz z odtworzeniem nawierzchni 
tłuczniowej o grubości 40cm

m2 1328,25

18
ST-00
ST-01                                                                          
ST-05

Rozebranie wraz z odtworzeniem
obrzeży chodnikowych 8x30x100mm na podsypce 
cementowo-piaskowej i ławie betonowej

m 3045,00

19
ST-00
ST-01                                                                          
ST-05

Rozebranie wraz z odtworzeniem
krawężników najazdowych 15x22x100mm na 
podsypce cementowo-piaskowej i ławie betonowej

m 648,00

Przedmiar robót

Przedsi ęwzięcie: Budowa kanalizacji sanitarnej  w miejscowo ści Januszkowice - II etap realizacji

ryczałt
ryczałt

I. Rozbiórka i odbudowa dróg oraz ogrodze ń (CPV 45111000-8, 45112000-5, 45233000-9)

Wymagania ogólne

ryczałt

ryczałt

ryczałt

RAZEM Wymagania ogólne

ryczałt
ryczałt
ryczałt
ryczałt



20
ST-00
ST-01                                                                          
ST-05

Rozebranie wraz z odtworzeniem
krawężników 15x30x100mm na podsypce
cementowo-piaskowej i ławie betonowej

m 134,00

21
ST-00
ST-01                                                                          
ST-05

Rozebranie i odtworzenie nawierzchni z kostki 
betonowej 8cm na podsypce z miału kamiennego i 
podbudowie z tłucznia bazaltowego

m2 2419,75

22
ST-00
ST-01                                                                          
ST-05

Rozebranie i odtworzenie nawierzchni z płyt 
chodnikowych 50x50x7cm na podsypce z miału 
kamiennego i podbudowie z tłucznia bazaltowego

m2 27,00

23

ST-00
ST-01
ST-02
ST-04                                                                          

Odtworzenie i odbudowa istniejących rowów 
przydrożnych wraz w pasie drogi wojewódzkiej nr 
423 na odcinku przebiegającym przez obszar 
zabudowany miejscowości Januszkowice

m 195,00

24
ST-00
ST-01

Rozebranie wraz z odtworzeniem ogrodzenia dla 
wykonania podłączeń posesji

m 540,00

25
ST-00
ST-01                                                                          
ST-02

Kanały główne i boczne z rur litych PVC-U SN8 śr. 
200mm wraz z robotami przewiertowymi, ziemnymi i 
towarzyszącymi

m 7383,0

26
ST-00
ST-01                                                                          
ST-02

Kanały główne z rur przeciskowych DN200 z 
kamionki glazurowanej wraz z robotami 
przewiertowymi, ziemnymi i towarzyszącymi

m 487,5

27
ST-00
ST-01                                                                          
ST-02

Kanał boczny z rur litych PVC-U SN8 śr. 160  mm 
wraz z robotami przewiertowymi, ziemnymi i 
towarzyszącymi

m 1307,0

28
ST-00
ST-01                                                                          
ST-04

Wykonanie kompletnych studzienek śr. 1000 mm z 
betonu szczelnego kl. B-45 z robotami ziemnymi i 
towarzyszącymi

szt. 240

29
ST-00
ST-01                                                                          
ST-04

Wykonanie kompletnych studzienek 
kanalizacyjnych systemowych z tworzyw sztucznych 
śr. 425 mm  wraz z robotami ziemnymi i 
towarzyszącymi

szt. 257

30
ST-00
ST-01                                                                          
ST-03

Kanał tłoczny z rur PEHD SDR 17 śr. 110x6,6 mm 
wraz z robotami ziemnymi i towarzyszącymi

m 21,50

31
ST-00
ST-01                                                                          
ST-03

Kanał tłoczny z rur PEHD SDR 17 śr. 90x5,4 mm 
wraz z robotami przewiertowymi, ziemnymi i 
towarzyszącymi

m 771,00

32
ST-00
ST-01                                                                          
ST-04

Wykonanie kompletnych studzienek systemowych z 
tworzyw sztucznych śr. 1000 mm - studzienki 
rozprężne, wraz z robotami ziemnymi i 
towarzyszącymi

szt. 1

33
ST-00
ST-01                                                                          
ST-04

Wykonanie kompletnych studzienek 
prefabrykowanych śr. 1200 mm z betonu 
szczelnego kl. B-45 wraz z robotami ziemnymi i 
towarzyszącymi - studzienki rewizyjno - 
czyszczakowe z wyposażeniem 

szt. 1

IV.1.1. Roboty monta żowe pompowni PJ-1

34
ST-00
ST-01                                                                          
ST-04

Kompletna przepompownia ścieków z komorą 
zasuw wraz z wyposażeniem i robotami 
towarzyszącymi

kpl. 1

35
ST-00
ST-01                                                                          
ST-06

Wykonanie zasilania energetycznego oraz montaż 
szafki sterowniczej wraz z robotami towarzyszącymi 
i rozruchem

kpl. 1

36

ST-00
ST-01
ST-04                                                                          
ST-05

Zagospodarowanie terenu (niwelacja, nasypy,   
ogrodzenie, nawierzchnia z kostki betonowej wraz 
ze wjazdem)

kpl. 1

RAZEM III. Kanalizacja sanitarna tłoczna (kod CPV 4 5200000-9)
IV. Pompownie (CPV 45231000-5, 45232000-2)
IV.1. Pompownia PJ-1

RAZEM  IV.1.1.  Roboty monta żowe pompowni PJ-1
IV.1.2. Roboty elektryczne i AKPiA pompowni PJ-1

RAZEM I. Rozbiórka i odbudowa dróg i ogrodze ń

II. Kanalizacja grawitacyjna - kanały główne i bocz ne (CPV 45231000-5, 45232000-2)

RAZEM II. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna - kana ły główne i boczne
III. Kanalizacja sanitarna tłoczna (CPV 45231000-5,  45232000-2)

RAZEM IV.1.2. Roboty elektryczne i AKPiA pompowni P J-1
IV.1.3. Zagospodarowanie terenu pompowni PJ-1

RAZEM IV.1.3. Zagospodarowanie terenu pompowni PJ-1
RAZEM IV.1. Pompownia PJ-1



IV.2.1. Roboty monta żowe pompowni PJ-2

37
ST-00
ST-01                                                                          
ST-04

Kompletna przepompownia ścieków z komorą 
zasuw wraz z wyposażeniem,  robotami 
towarzyszącymi i rozruchem

kpl. 1

38
ST-00
ST-01                                                                          
ST-06

Wykonanie zasilania energetycznego oraz montaż 
szafki sterowniczej wraz z robotami towarzyszącymi 
i rozruchem

kpl. 1

39

ST-00
ST-01
ST-04                                                                          
ST-05

Zagospodarowanie terenu (niwelacja, nasypy,   
ogrodzenie, nawierzchnia z kostki betonowej wraz 
ze wjazdem)

kpl. 1

40 Kalkulacja własna

Wykonanie dokumentacji projektowej budowlanej i 
wykonawczej budowy kanalizacji deszczowej w 
pasie drogi wojewódzkiej nr 423 na odcinku 
przebiegającym przez obszar zabudowany 
miejscowości Januszkowice

kpl. 1

RAZEM V. Wykonanie dokumentacji projektowej kanaliz acji deszczowej 

OGÓŁEM

RAZEM IV.2.3. Zagospodarowanie terenu pompowni PJ-2

IV.2. Pompownia PJ-2

RAZEM  IV.2.1.  Roboty monta żowe pompowni PJ-2
IV.2.2. Roboty elektryczne i AKPiA pompowni PJ-2

RAZEM IV.2.2. Roboty elektryczne i AKPiA pompowni P J-2
IV.2.3. Zagospodarowanie terenu pompowni PJ-2

RAZEM IV.2. Pompownia PJ-2
RAZEM IV. Pompownie
V. Wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji d eszczowej (CPV 71320000-7)


