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NAZWA ZAMÓWIENIA :   Sieć wodociągowa z przyłączami 

                   do działek zabudowy jednorodzinnej 

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO  : 

         Turawa ul. Jodłowa działki nr 75, 92/30, 
      91/1, 91/3, 68/10 k.m.1 obręb Turawa gm. Turawa 

 
NAZWY i KODY CPV  : 

Dział  robót     :    45000000 – 7 :  Roboty budowlane 
Grupy robót    :    45100000 – 8 :  Przygotowanie terenu pod  budowę, 

         45200000 – 9 :  Roboty w zakresie wznoszenia kompletnych      
                                 obiektów budowlanych lub ich części, 

Klasy robót    :     45110000 – 1 :  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów   
                                                           budowlanych, roboty ziemne, 

         45230000 – 8 :  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów,    
                                    linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,  

Kategorie robót  : 45111000 – 8 :  Roboty w zakresie burzenia ,  roboty ziemne, 
                                  45112000 – 5 :  Roboty w zakresie usuwania gleby, 

           45231000 – 5 :  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów,    
                                     linii komunikacyjnych i linii energetycznych,  
           45231300 – 8 :  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i   
                                     rurociągów do odprowadzania ścieków 

 

ZAMAWIAJĄCY :          Wodociągi i Kanalizacja Turawa Sp. z o.o.  

                                          46-045 Kotórz Mały, ul. 1-go Maja 5 

JEDNOSTKA OPRACOWUJĄCA PRZEDMIAR  :      

            AQUANIW Krzysztof Woźniak 
                                            46-053 Niwki , ul. Wiejska 44 

IMIĘ i NAZWISKO, FUNKCJA OSOBY OPRACOWUJĄCEJ PRZEDMIAR : 

Projektant inst. sanitarne : 

 

    mgr inż. Krzysztof   Woźniak  

 

 

 

DATA OPRACOWANIA PRZEDMIARU ROBÓT  :   maj  2017r. 
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1. Ogólna charakterystyka obiektów i robót budowlanych. 
 

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodociągowej i przyłączy wody dla 
terenu zabudowy jednorodzinnej w miejscowości Turawa Marszałki gm. Turawa 
przy ul. Jodłowej.  

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH ELEMENTÓW : 

-  Sieć wodociągowa PE100-RC SDR 17  Ø90mm – L = 161m 

-  Przyłącza  wodociągowe PE SDR17 Ø32mm (3szt) – Lcalk = 9,6m  

   (w tym 2,5m  przecisk  pod nawierzchnią bitumiczną). 

-  Studnie wodomierzowe PVC DN 450mm – 3szt. 

-  Zasuwa kołnierzowa Dn 80 z obudową i skrzynką do zasuw – 2 kpl. 

-  Hydrant nadziemny kolumnowy DN80mm – 1 kpl. 

 

2. Warunki ogólne. 
 

2.1. Przedmiar robót został sporządzony zgodnie z § 6-10 RMI z dnia 2.09.2014r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dziennik Ustaw z 2004 r. Nr 202 poz. 
2072). 

2.2. Przedmiar robót został opracowany na podstawie Projektu budowlano-
wykonawczego i Specyfikacji technicznej. 

2.3. Przedmiar Robót podaje zakres Robót do wykonania, opisanych w 
dokumentacji technicznej. Przedmiar Robót powinien być odczytywany w 
powiązaniu Dokumentacją Techniczną, Specyfikacjami Technicznymi oraz 
Rysunkami. Uważa się, że Wykonawca dokładnie zapoznał się ze 
szczegółowym opisem robót, które należy wykonać i sposobem ich 
wykonania. Całość robót ma być wykonana zgodnie z ich intencją, 
znaczeniem i wymogami Inspektora Nadzoru. 

2.4. Ilości wstawione obok Pozycji w każdym Przedmiarze są wielkościami 
szacunkowymi, określonymi na podstawie zatwierdzonego Projektu i zostały 
podane dla wygody stworzenia wspólnych zasad do sporządzenia ofert. 

2.5. Podstawą płatności będzie faktyczna ilość wykonanej pracy, tak jak zostanie 
ona obmierzona przez Wykonawcę i sprawdzona przez Inspektora Nadzoru 
oraz wyceniona po stawkach i cenach podanych w wycenionym Przedmiarze 
Robót. 
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2.6. O ile nie zostało to wyraźnie i dokładnie określone w Specyfikacjach 
Technicznych i Przedmiarze Robót, to tylko pozycje wymienione w 
Przedmiarze Robót będą obmierzone. Koszty każdej z faz operacyjnych, które 
muszą po sobie następować dla zapewnienia odpowiedniej jakości 
wykonania, należy ująć w tej czy innej pozycji. 

2.7. Opisy pozycji w Przedmiarze Robót przedstawione są tylko dla celów 
identyfikacyjnych i nie powinny w żaden sposób modyfikować bądź anulować 
szczegółowego opisu zawartego w Dokumentacji i Specyfikacji Technicznej. 
Wyceniając poszczególne pozycje, należy odnosić się do Specyfikacji 
Technicznych i opisów oraz odpowiednich Rysunków w celu uzyskania 
pełnych wskazówek, informacji, instrukcji lub opisów robót i zastosowanych 
materiałów. 

2.8. Przedmiar Robót podaje zakres Robót do wykonania, opisanych w 
dokumentach Zamówienia. Przyjmuje się, że pozycje Przedmiaru Robót 
pokrywają wszystkie potrzeby i zobowiązania wymagające wypełnienia 
warunków Zamówienia. 

2.9. Ceny jednostkowe podane przez Oferenta muszą pokrywać wszystkie koszty 
wykonania Robót i koszty związane z wypełnieniem obowiązków 
wynikających z Zamówienia i wszystkich innych zobowiązań i wymagań 
związanych z prowadzeniem Robót wyspecyfikowanych w Zamówienia lub 
wynikających z niego kosztami analiz laboratoryjnych i kosztami związanym i 
kosztami dostawy, magazynowania, zabezpieczenia, ubezpieczenia 
materiałów i urządzeń oraz wszelkimi kosztami związanymi, sprzętem, jego 
dostawą, utrzymaniem, zasilaniem, zużyciem mediów dla potrzeb wykonania 
pełnego zakresu robót, wszelkimi pracami i materiałami pomocniczymi, 
kosztami ogólnymi, zyskiem, podatkami itd. 

2.10. Pozycje Przedmiaru Robót opisują w sposób skrócony zakres Robót objętych 
Zamówieniem. Ten sposób przedstawienia zakresu Robót nie powtarza 
dokładności opisu i wymagań technicznych podanych w Specyfikacjach 
Technicznych. Przyjmuje się, że dana pozycja opisana w Przedmiarze Robót 
w sposób skrócony odpowiada swoim zakresem pełnemu opisowi prac 
podanemu we wszystkich dokumentach Zamówienia. 

2.11. Roboty opisane w każdej pozycji Przedmiaru Robót skalkulowano w sposób 
scalony przyjmując jednostkę przedmiaru dla Roboty wiodącej i uwzględniając 
udział robót towarzyszących i zużycie materiałów w sposób przybliżony. 
Roboty opisane należy traktować wskaźnikowo. Rzeczywisty obmiar robót 
towarzyszących i zużycie materiałów (niezbędnych do kompletnego 
wykonania prac) inny niż podany w Specyfikacjach Technicznych nie będzie 
podstawą do zmian cen jednostkowych, co jest ryzykiem Wykonawcy. 

2.12. Roboty opisane w każdej pozycji Przedmiaru Robót winny być wykonywane w 
sposób kompletny opisany w Specyfikacjach Technicznych, z zachowaniem 
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jakości i zgodnie z wymaganiami Inspektora Nadzoru. W taki sposób Roboty 
będą odbierane. Wartość podana w każdej pozycji Przedmiaru Robót jako 
cena jednostkowa pokrywa wszystkie wymogi kompletnego wykonania prac 
niezależnie od tego czy są one szczegółowo, czy nie opisane w dokumentach 
Zamówienia. 

 
3. PRZEDMIAR ROBÓT 
 

3.1. Liczba i wymiar ustalone dla każdej pozycji Przedmiaru Robót, są 
oszacowaną ilością każdego rodzaju prac, które będą prowadzone na 
podstawie zawartej Umowy, ustaloną w celu ułatwienia określenia wspólnych 
podstaw dla oceny ofert. Wykonawcy nie gwarantuje się, że będzie się od 
niego wymagało przeprowadzenia tych ilości prac, które zostały 
wyszczególnione dla konkretnej pozycji Przedmiaru Robót lub, że rozmiar 
tych robót nie będzie się różnił co do wielkości, w porównaniu do tych, jakie 
podano w Przedmiarze. 

3.2. Roboty winny być wyliczane netto w stosunku do wielkości podanych w 
Specyfikacjach Technicznych. 

3.3. Użyte jednostki rozliczeniowe są zgodne z dozwolonymi systemem 
metrycznym (SI) I określonymi w specyfikacjach Technicznych. Jedynie 
jednostki określone w Specyfikacjach Technicznych winny być 
wykorzystywane w obmiarach, wycenach, szczegółach rysunkowych, itp. 

4. CENY JEDNOSTKOWE 

4.1. Ceny jednostkowe w Przedmiarze Robót winny być podane w PLN, z 
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

4.2. Ceny jednostkowe każdej pozycji Przedmiaru Robót winny być określane 
zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 2 i 3. 

4.3. Wartość każdej pozycji Przedmiaru Robót musi być iloczynem ceny 
jednostkowej i ilości/liczby jednostek przedmiaru danej pozycji. 

4.4. W przypadku błędu w mnożeniu wartości pozycji Przedmiaru Robót przyjmuje 
się, że wartością wiążącą Oferenta pozostaje cena jednostkowa. 

4.5. Wszystkie podatki (z wyłączaniem podatku VAT, cła, opłat importowych, itp.) 
wynikające z Kontraktu będą wliczone w ceny jednostkowe. 
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PRZEDMIAR  ROBÓT   PR.01      

Budowa sieci wodociągowej i przyłączy wody dla terenu zabudowy jednorodzinnej w 
miejscowości Turawa  Marszałki przy ul. Jodłowej 

Lp. Podstawa Wyszczególnienie Jednostka  Ilość  
Cena 

jednostkowa, 
PLN 

 Wartość 
bez VAT, 

PLN  

SIEĆ WODOCIĄGOWA 

 1. Przygotowanie terenu budowy i roboty rozbiórkowe  

1 DT Obsługa geodezyjna kpl. 
      

1,00    
0,00 

                     

-      

2 DT 
Rozbiorka nawierzchni bitumicznej gr. 
6cm i podbudowy tłuczniowej gr. 20cm                                        

m2 
      

4,00    
0,00 

                   

-      

 Razem 1  
                     

-      

 2. Sieć wodociągowa   

3 DT 

Przewiert sterowany rurą przewodową z 

PE100 RC PN 1,0 MPa f 90/5,4mm  z 

wykonaniem próby szczelności, plukaniem 

i dezynfekcją.  

 m  
   

161,00    
0,00 

                     

-   

4 DT 

Montaż hydrantu nadziemnego 

kolumnowego Dn80mm z tabliczką do 

oznaczenia armatury na słupku stalowym  

kpl. 
      

1,00    
0,00 

                     

-      

5 DT 

Zasuwa kołnierzowa DN 80 mm  z 

obudową i skrzynką żel. do zasuw z 

tabliczką do oznaczenia armatury na 

słupku stalowym 

kpl. 
      

2,00    
0,00 

                     

-      

6 DT 
Badanie fizykochemiczne i 

bakteriologiczne wody 
kpl. 

      

1,00    
0,00 

                     

-      

7 DT Wcinka w istniejący wodociag  kpl. 
      

1,00    
0,00   

 Razem 2  
                  

-      

 3. Roboty odtworzeniowe  

8 DT 

Odtworzenie nawierzchni bitumicznej 
gr. 6cm i podbudowy tłuczniowej gr. 
20cm                                         

m2 
      

4,00    
0,00 

                     

-      

 Razem 3  
   

-      

 Razem SIEĆ WODOCIAGOWA (1+2+3)  
                     

-      

PRZYŁĄCZA WODY 

 4. Przygotowanie terenu budowy i roboty rozbiórkowe  
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9 DT Obsługa geodezyjna kpl. 
      

1,00    
0,00 

                     

-      

10 DT 
Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej 
(humusu) gr. 20cm                                             

m2 
      

5,60    
0,00   

11 DT 
Rozbiórka podbudowy i nawierzchni 
bitumicznej  

m2 
      

1,50    
0,00 

                     

-      

 Razem 4  
                     

-      

 5. Przyłącza wody   

12 DT 

Ułożenie wodociągu z rur PE100 SRD17 fi 

32mm w  gotowym  wykopie  z 

wykonaniem próby szczelności, plukaniem 

i dezynfekcją. Wykonanie wykopu 

pionowego, w gr. kat. II-IV, umocnionego 

obudowami prefabrykowanymi łącznie z 

zasypką piaskiem nowym, zagęszczeniem i 

odwodnieniem. 

 m  
      

9,60    
0,00 

                     

-      

13 DT 

Wykonanie przecisku do rur PE100 

SRD17 fi 32mm z przeciągnięciem rury 

przewodowej  z wykonaniem próby 

szczelności, plukaniem i dezynfekcją.  

 m  
      

2,50    
0,00 

                     

-      

14 DT Studnia wodomierzowa Dn450 kpl. 
      

3,00    
0,00 

                     

-      

15 DT 

Opaski z zasuwą ISO fi 90/32 z tabliczką 

do oznaczenia armatury na słupku 

stalowym 

kpl. 
      

3,00    
0,00 

       

-      

16 DT 
Ułożenie taśmy oznacznikowej z wkładką 

met. wykrywczą 
mb 

      

7,10    
0,00   

 Razem 5  
                  

-      

 6. Roboty odtworzeniowe  

17 DT 
Ułożenie warstwy ziemi urodzajnej 
(humusu) gr. 20cm z wysianiem trawy        

m2 
      

5,60    
0,00 

                     

-      

18 DT 
Odtworzenie podbudowy i nawierzchni 
bitumicznej 

m2 
      

1,50    
0,00 

                     

-      

 Razem 6  
                     

-      

 Razem PRZYŁĄCZA WODY (4+5+6)  
                     

-      

 Razem SIEĆ WODOCIAGOWA z PRZYŁĄCZAMI (1 do 6)  
                     

-      
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3. Tabela zbiorcza 
 

Lp. 
Nr 

przedmiaru 
Wyszczególnienie Wartość, PLN 

1 PR-01 

 
Budowa sieci wodociągowej i 
przyłączy wody dla terenu zabudowy 
jednorodzinnej w miejscowości Turawa 
Marszałki ul. Jodłowa. 

 

  RAZEM CENA OFERTOWA NETTO:  

  CENA OFERTOWA Z VAT (23 %)   

 

Uwaga: 

CENY JEDNOSTKOWE I WARTOŚĆ NALEŻY PODAĆ Z DOKŁADNOŚCIĄ DO DWÓCH MIEJSC PO PRZECINKU 

 

 

 


