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45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu 

45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowów 
45113000-2 Roboty na placu budowy 

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 
45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków 

45232452-5 Roboty odwadniające 

45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg 
45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic 

45340000-2 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego 
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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA 
 

1. Niniejszy zakres inwestycji dotyczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej 
oraz sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków w m. Zalesie Śląskie, gmina Leśnica. Niniejszy 
zakres stanowi etap IV z zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości 
Zalesie Śląskie”. Inwestorem przedsięwzięcia jest Gmina Leśnica z siedziba na ul. 1-go Maja 9, 47-150 Leśnica. 

Przedmiotem całego zadania jest: 
• budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami. Jej zadaniem jest przejecie ścieków bytowo-

gospodarczych z budynków mieszkalnych oraz zakładów usługowo-produkcyjnych z terenu 
miejscowości Zalesie Śląskie. Zgromadzone ścieki sanitarne w systemie grawitacyjno-ciśnieniowym 
odprowadzone zostaną docelowo za pomocą rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej 
do istniejącej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kędzierzyn-Koźle (O/Cisowa), a następnie 
systemem grawitacyjno-tłocznym miasta Kędzierzyna-Koźla dostarczone na oczyszczalnię ścieków 
w Kędzierzynie-Koźlu.  

• budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków. 
 

2. Niniejsze opracowanie dotyczy etapu IV budowy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości 
Zalesie Śląskie w ciągu ulicy XV-lecia. 
 

3. Etap IV obejmuje następujący zakres inwestycji: 

• Zakres budowy sieci kanalizacji sanitarnej obejmuje: 
- część kolektora grawitacyjnego K5 obejmująca część kolektora K5-1 (odcinek 

od przepompowni PZ-5 do studni K5S1.9 włącznie wraz z wszystkimi przyłączami 
grawitacyjnymi do nich włączonymi); 

- przepompowni ścieków PZ-5 wraz z wyposażeniem i zasilaniem energetycznym 
oraz zagospodarowaniem terenu; 

- rurociąg tłoczny tł.PZ-5 na odcinku od punktu KZPZ-5 do studni rozprężnej K1S4A.8; 

tj. w następujących ilościach: 

- kanały z rur kanalizacyjnych kamionkowych kielichowych glazurowanych DN200 
40kN/m - 317,6m (w tym przewiertem w rurze stalowej 355x10mm – 10,0 m); 

- studnia kanalizacyjna sieciowa 1200mm - 9 szt. 
- kanały przyłączy (17 szt.) z rur kanalizacyjnych PVC-U 160x4,7mm SN8 lite - 149,5m; 
- studnia kanalizacyjna 425mm przyłączeniowa - 17 szt. 
- rurociąg tłoczny z rur PE100 SDR11 PN16 90x8,2mm – 711,4m (w tym przewiertem 

w rurze stalowej 219x10mm – 10,0m) 
- na rurociągu tłocznym studni odwadniających z PEHD o średnicy Ø1400mm – 2 szt. 
- na rurociągu tłocznym system płuczący do zabudowy ziemnej wraz z zasuwami – 1 kpl. 
- kompletna przepompownia wraz z wyposażeniem i zasilaniem energetycznym 

oraz zagospodarowaniem terenu – 1 kpl. 
 

• Zakres budowy sieci wodociągowej obejmuje: 
- część wodociągu W1.8 na odcinku od punktu p8-50 do W8-7 
- wszystkie przyłącza włączone do wodociągu W1.8 na odcinku od punktu W8-2 do W8-7; 
- część wodociągu W1.8.7 na odcinku od punktu W8-7 do HN1-11 
- całe wodociągi W1.8.5h, W1.8.6h, W1.8.8h; 

tj. w następujących ilościach: 

- rurociągi sieciowe z rur PE100 SDR17 PN10 110x6,6mm – 338,5m (w tym 
przewiertem w rurze stalowej 219x10mm – 8,0m); 

- rurociągi sieciowe z rur PE100 SDR17 PN10 90x5,4mm – 24,9m; 
- zasuwy odcinające DN100 - 1 szt. 
- hydranty nadziemne sieciowe - 4 szt. 
- rurociągi przyłączy (50 szt.) do posesji z rur PE100 SDR17 PN10 32x2,0mm – 837,4m 
- zestawy wodomierzowe do zabudowy w budynkach - 42 kpl. 
- studnie wodomierzowe do zabudowy zewnętrznej - 8 kpl. 

 

4. Kosztorys sporządzono w oparciu o projekt techniczny i uzgodnienia branżowe  
 

5. Technologia gospodarowania gruntem polega generalnie na wykonaniu wykopu koparką lub ręcznie 
na odkład i częściowy odwóz urobku celem zagospodarowania przez Wykonawcę.  
Podsypki pod rurociągi i obsypki do wysokości 30cm powyżej rur wykonać materiałem piaszczystym nowym.  
Zasypkę wykopów na pozostałej wysokości gruntem piaszczystym rodzimym, a przypadku jego braku 
materiałem piaszczystym nowym.  
Po zasypaniu rurociągów wykop należy dogęścić wg wskazań w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach 
Technicznych oraz przez odpowiednich zarządców dróg. 
 

6. Warunki prowadzenia prac rozbiórkowych i odtworzeniowych w pasie dróg publicznych zgodnie 
z warunkami określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych oraz przez odpowiednich 
zarządców dróg. 



SPIS DZIA ÓW PRZEDMIARU ROBÓT

Lp. Nazwa dzia u Od Do
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE 1 6
2 ROBOTY ZIEMNE 7 16
3 KANALIZACJA SANITARNA - ROBOTY MONTA OWE 17 31
4 SIE  WODOCI GOWA-ROBOTY MONTAZOWE 32 44
5 ROBOTY ODTWORZENIOWE 45 51
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE
1

d.1
KNR 2-31
0803-03+5*
KNR 2-31
0803-04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub.
8 cm

m2

1280 m2 1280.00
RAZEM 1280.00

2
d.1

KNR 2-31
0802-07+ 20*
KNR 2-31
0802-08

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubo ci 35 cm m2

1280 m2 1280.00
RAZEM 1280.00

3
d.1

KNR 2-31
0810-01

Rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8cm. Materia  do oczysz-
czenia i pó niejszego wbudowania.

m2

450 m2 450.00
RAZEM 450.00

4
d.1

KNNR 6
0802-06

Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 20 cm mechanicznie m2

200 m2 200.00
RAZEM 200.00

5
d.1

KNR 2-31
0802-07

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubo ci 15 cm m2

450.00+200.00 m2 650.00
RAZEM 650.00

6
d.1

KNR 4-01
0108-09+4*
KNR 4-01
0108-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 5 km.
W pozycji uj  koszt zagospodarowania gruzu.

m3

 0.43*1280.00+0.20*450.00+0.35*200.00 m3 710.40
RAZEM 710.40

2 ROBOTY ZIEMNE
7

d.2
KNNR 1
0307-06

Wykopy liniowe o szeroko ci 0,8-2,5 m i g boko ci do 3,5 m o cianach piono-
wych w gruntach kat. III-IV - wykop r czny 20% pod sie  kanalizacji sanitarnej. W
cenie uj  koszt odwodnienia wykopu.

m3

0.20*2789.64 m3 557.93
RAZEM 557.93

8
d.2

KNNR 1
0210-05

Wykopy oraz przekopy o g b.do3.5 m wyk.na odk ad koparkami podsi biernymi o
poj. ki 1.20 - 2.50 m3 w gr.kat. III-IV - 80% wykop mechaniczny pod sie  kanali-
zacji sanitarnej.

m3

0.80*2789.64 m3 2231.71
RAZEM 2231.71

9
d.2

KNR 2-01
0322-04

Pe ne umocnienie pionowych cian wykopów liniowych o g bok.do 4, 5 m wypras-
kami w gruntach kat.III-IV wraz z rozbiór.(szer.do 1,5m)

m2

5970.90 m2 5970.90
RAZEM 5970.90

10
d.2

KNR 9-06
0101-02

cianki szczelne z grodzic G62 pod zabudow  pompowni PZ-5 wraz z ram  górn
i doln  zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym.

m

10.00 m 10.00
RAZEM 10.00

11
d.2

KNNR 1
0207-03+
4KNNR 1
0208-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi w gr.kat. III-IV w ziemi
uprzednio zmag. w ha dach z transp.urobku na odl.1km sam.samowy ad. - za adu-
nek i wywóz nadmiaru gruntu. W cenie uwzgledni  koszt zagospodarowania urob-
ku.

m3

1045.44 m3 1045.44
RAZEM 1045.44

12
d.2

KNNR 1
0208-02

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

m3

1045.44 m3 1045.44
RAZEM 1045.44

13
d.2

KNNR 4
1411-03

Pod a pod kana y i obiekty z materia ów sypkich grub. 20 cm m3

422.56 m3 422.56
RAZEM 422.56

14
d.2

KNNR 4
1411-04

Pod a pod kana y i obiekty z materia ów sypkich grub. 30 cm ponad wierzch rury
- zasypka kana ów - w cenie uwzgl dni  zakup i dowóz piasku.

m3

606.20 m3 606.20
RAZEM 606.20

15
d.2

KNNR 1
0318-01

Zasypywanie wykopów o cianach pionowych o szeroko ci 0.8-2.5 m i g b.do 1.5
m w gr.kat. I-III (wspó czynnik zag szczenia Is=1,00) -zasypanie gruntem rodzi-
mym r czne 20% wykopu po wykonanych robotach monta owych.

m3

0.20 * 1644.20 m3 328.84
RAZEM 328.84
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
16
d.2

KNNR 1
0406-01

Nasypy wykonywane koparkami zgarniakowymi z bezpo rednim przerzutem grun-
tu uzyskanego z ukopu; grunt kat.I-II - zasypanie gruntem rodzimym mechaniczne
80% wykopu po wykonanych robotach monta owych.

m3

0.80*1644.20 m3 1315.36
RAZEM 1315.36

3 KANALIZACJA SANITARNA - ROBOTY MONTA OWE
17
d.3

KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci i przy czy km

0.001*(317.60+149.5+711.4) km 1.18
RAZEM 1.18

18
d.3

KNNR 4
1008-05

Sieci sanitarne grawitacyjne - ruroci gi z rur kamionkowych kielichowych glazuro-
wanych czonych na wcisk o rednicy nominalnej DN200 40kN/m

m

307.6 m 307.60
RAZEM 307.60

19
d.3

KNR 2-18
0408-01

Przewiert w rurze stalowej 355x10mm dla rury kamionkowej DN200 m

10 m 10.00
RAZEM 10.00

20
d.3

KNNR 4
1413-03

Studnie rewizyjne z kr gów betonowych o r. 1200mm w gotowym wykopie - stud-
nia typu BS z kr gów czonych na uszczelk , z dnem, kinet  i szczelnymi przej-
ciami dla rur.

stud.

9 stud. 9.00
RAZEM 9.00

21
d.3

KNNR 4
1417-01 ana-
logia

Studzienki kanalizacyjne systemowe PVC o r 425-mm - zamkni cie pokryw  be-
tonow  lub w azem

szt.

17 szt. 17.00
RAZEM 17.00

22
d.3

KNNR 4
1008-04

Przy cza sanitarne grawitacyjne - ruroci gi z rur PVC czone na wcisk o r.ze-
wn trznej 160 mm - rura 160 x 4,7mm SN8 lite

m

149.5 m 149.50
RAZEM 149.50

23
d.3

KNR 2-18
0804-02

Próba szczelno ci kana ów rurowych o r.nominalnej 200 mm wraz z kamerowa-
niem sieci

m

317.6 m 317.60
RAZEM 317.60

24
d.3

KNNR 4
1009-04

Ruroci g t oczny z rur PE100 SDR11 PN16 90x8,2mm m

711.40 m 711.40
RAZEM 711.40

25
d.3

KNNR 4
1413-05 ana-
logia

Studnia odwadniaj ca z PEHD o rednicy fi1400mm na ruroci gu t ocznym stud.

2 stud. 2.00
RAZEM 2.00

26
d.3

Kalkulacja in-
dywidualna

System p ucz cy do zabudowy ziemnej wraz z zasuwami na ruroci gu t ocznym kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

27
d.3

Kalkulacja in-
dywidualna

Kompletna przepompownia PZ-5 (zbiornik przepompowni + komora zasuw) wraz z
wyposa eniem wewn trznym i sterowaniem wg rysunku szczegó owego

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

28
d.3

Kalkulacja in-
dywidualna

yta fundamentowa pod zbiornik przepompowni PZ-5 zgodnie z rysunkiem kons-
trukcyjnym

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

29
d.3

KNR 2-02
1101-01

Podbudowa z betonu B15/20 gr. 15cm pod p yt  fundamentow  pompowni m3

0.94 m3 0.94
RAZEM 0.94

30
d.3

Kalkulacja in-
dywidualna

Zagospodarowanie terenu pompowni PZ-5 wraz z ogrodzeniem, drog  dojazdow  i
zjazdem zgodnie z rysunkami szczegó owymi

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

31
d.3

Kalkulacja in-
dywidualna

Zasilanie energetyczne pompowni PZ-5 zgodnie z projektem bran y elektrycznej kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

4 SIE  WODOCI GOWA-ROBOTY MONTAZOWE
32
d.4

KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci wodoci gowej km

0.001*(338.50+24.90+837.40) km 1.20
RAZEM 1.20

33
d.4

KNNR 4
1009-04

Monta  ruroci gów z rur PE100 SDR17 PN10 110x6,6mm m
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
330.50 m 330.50

RAZEM 330.50
34
d.4

KNR 2-18
0408-01

Przewiert w rurze stalowej 219x10mm dla rury PE100 SDR17 PN10 110x6,6mm m

8 m 8.00
RAZEM 8.00

35
d.4

KNNR 4
1009-03

Monta  ruroci gów z rur PE100 SDR17 PN10 90x5,4mm m

24.90 m 24.90
RAZEM 24.90

36
d.4

KNNR 4
1011-01

Przy cza do posesji z rur PE100 SDR17 PN10 32x2,0mm cz.

837.4 cz. 837.40
RAZEM 837.40

37
d.4

KNR-W 2-15
0118-04

Zestaw wodomierzowy do zabudowy. W pozycji  uwzgl dnieni  koszty wykonania
po cze  z istniej  instalacj  w budynku, koszty rozbiórek i odtworze  w budyn-
kach.

szt.

42 szt. 42.00
RAZEM 42.00

38
d.4

KNNR 4
1413-01 ana-
logia

Studnie wodomierzowe DN500 z tworzywa do zabudowy zewn trznej z wyposa e-
niem wewn trznym

stud.

8 stud. 8.00
RAZEM 8.00

39
d.4

KNR 2-18
0305-03

Zasuwa odcinaj ca DN100 z obudow  teleskopow  i skrzynk  uliczn . kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

40
d.4

KNR 2-19
0219-01

Oznakowanie trasy wodoci gu u onego w ziemi ta  z tworzywa sztucznego m

338.50+24.90+837.40 m 1200.80
RAZEM 1200.80

41
d.4

KNNR 4
1606-01

Próba wodna szczelno ci ruroci gu z rur typu PE, PEHD o r. 90 mm. Przyj to
wykonanie prób szczelno ci dla u rednionej Dn ruroci -gu 90mm dla sumy d u-
go ci wszystkich ruroci gów o r od Dn90 do Dn110mm

200m -
1 prób.

1200.80/200 200m -
1 prób.

6.00

RAZEM 6.00
42
d.4

KNR 2-18
0315-03

Hydranty po arowe nadziemne o r. 80 mm 4 kpl.

4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00

43
d.4

KNNR 4
1611-01

Dezynfekcja ruroci gów sieci wodoci gowych o r.nominalnej do 150mm odc.20
0m

(338.50+24.90)/200 odc.20
0m

1.82

RAZEM 1.82
44
d.4

KNNR 4
1612-01

Jednokrotne p ukanie sieci wodoci gowej o r. nominalnej do 150 mm odc.20
0m

(338.50+24.90)/200 odc.20
0m

1.82

RAZEM 1.82
5 ROBOTY ODTWORZENIOWE

45
d.5

KNNR 6
0112-02

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa amanego bazaltowego lub granitowego 0/
63mm gr. 25 cm

m2

1280 m2 1280.00
RAZEM 1280.00

46
d.5

KNNR 6
0112-05

Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubo ci po zag szczeniu 10
cm

m2

1280 m2 1280.00
RAZEM 1280.00

47
d.5

KNNR 6
1005-04

Oczyszczenie i skropienie asfaltem nawierzchni drogowych nieulepszonych w ilo -
ci 0,5kg/m2 - podbudowa

m2

1280 m2 1280.00
RAZEM 1280.00

48
d.5

KNNR 6
0308-02

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubo ci 5 cm
(warstwa wyrównawcza)

m2

1280 m2 1280.00
RAZEM 1280.00

49
d.5

KNNR 6
0112-06

Warstwa górna podbudowy z kruszywa amanego bazaltowego lub granitowego 0/
31,5mm gr. 15 cm

m2

450.00+200.00 m2 650.00
RAZEM 650.00

50
d.5

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnia ci gów pieszych z betonowej kostki brukowej grub. 8 cm na podsyp-
ce z mia u kamiennego z wype nieniem spoin piaskiem - kostka z odzysku

m2

450.00 m2 450.00
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 450.00

51
d.5

KNR 2-31
0308-03+ 15*
KNR 2-31
0308-04

Nawierzchnia betonowa gr. 20cm m2

200.00 m2 200.00
RAZEM 200.00
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