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1. Strona tytułowa.  
 

1)  Nazwa i adres obiektu budowlanego : 

 

Sieć wodoci ągowa z przył ączami   
dla Południowego Brzegu Jeziora Turawskiego 

gm. Turawa,  
2)  Nazwy i kody CPV : 

Grupa robót:  45100000-8    Przygotowanie terenu pod budowę 
                        45200000-9    Roboty budowlane w zakresie kompletnych obiektów budowlanych lub ich części 
                        45300000-0    Roboty instalacyjne w budynkach 

Klasa robót:   45110000-1    Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne. 
                        45230000-8    Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów linii komunikacyjnych i linii energetycznych 

Kategoria robót: 45111000-8    Roboty w zakresie  burzenia , roboty ziemne.  
                        45112000-5    Roboty w zakresie usuwania gleby 
                        45231000-5    Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów komunikacyjnych i linii energetycznych. 
                        45233000-9    Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonania nawierzchni autostrad, dróg 
                        45231300-8     Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków.  
                        45233220-7     Roboty w zakresie nawierzchni dróg 
 

3)  Nazwa i adres zamawiającego    
 
       Wodociągi i Kanalizacja Turawa  Sp. z o.o.   45-045 Kotórz Mały   ul. 1 Maja 5 

 
4)  Nazwa i adres jednostki opracowującej kosztorys inwestorski :  
 
  „NEUSTEIN” s.c. Krystyna i Andrzej Neustein Biuro Projektów Wodociągów i Kanalizacji 
45-417 Opole ul. Pomarańczowa 22  tel.  77  5441298   kom. 509255415,  e-mail : neustein@op.onet,pl 
 
5) Imiona i nazwiska, z określeniem funkcji osób opracowującej kosztorys: 
 
Projektant :  
 imię  i  nazwisko Specjalność 

Nr  upr. 
bud. Data Podpis 

     
 
 mgr inż.  Andrzej  Neustein 

sieci  i 
instalacje 
sanitarne 

19/86/Op 

111/95/Op 
Czerwiec 
2011 r. 

 
 
 
 

Zał. nr Egz. nr 

     1 
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 Przedmiar robót opracowano zgodnie z §6 Rozporządzeniem Min. Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r.  
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 
 i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. Nr 202 poz 2072) 

Podstawę sporządzenia przedmiaru robót stanowiły : 

1)  Dokumentacja projektowa 
2)  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 
3)  Założenia wyjściowe do kosztorysowania  

Ogólna charakterystyka obiektu : 

Sieć tranzytowo-rozdzielczą  dla Południowego brzegu Jeziora Turawskiego w całości przewidziano ułożyć 
bezwykopowo metodą horyzontalnego przewiertu sterowanego. Rurociąg wodociągowy wykonany będzie z 
rur  do przewiertów sterowanych PE100+, SDR 17, PN 1,0 MPa,  φ 40 ÷125 mm z warstwą ochronną 3 mm.  
Przewiert sterowany wykonywany będzie odcinkami o długości 20÷200 m przy zastosowaniu połączeń rur 
za pomocą zgrzewów doczołowych lub za pomocą kształtek elektrooporowych. Dla mniejszych średnic φ 40 
÷50 mm można stosować szybkozłączne połączenia zaciskowe „Polyrac”. 
Głębokość układania rurociągów 1,4 ÷2,0 m p.p.t. Po zmontowaniu poszczególnych odcinków rurociągów 
przeprowadzona będzie próba szczelności na ciśnienie min. 1,0 MPa 
Po ułożeniu metodą przewiertu sterowanego odcinka rurociągu, wykonywane będą  odkrywki w miejscach 
planowanych połączeń rur, montażu kształtek i uzbrojenia (zasuw, hydrantów, kolan, odgałęzień siodłowych 
dla przyłączy itp.). Wykopy w tych miejscach wykonywane będą o ścianach pionowych umocnionych 
stalowymi wypraskami lub obudowami prefabrykowanymi (klinksy stalowe) 
Z uwagi na to, że w podłożu gruntowym występują  grunty piaszczyste rurociągi w wykopach przewidziano 
układać na gruncie rodzimym. Zasypkę wykopów  wykonać piaskiem wydobytym z wykopów warstwami co 
30 cm i zagęszczeniem do stopnia ID = 0,98. Uzbrojenie sieci stanowić będą  zasuwy żel. kołnierzowe φ 50÷ 
100 mm montowane na rurociągach PE φ 63÷ 110, zasuwy φ 40 z końcówkami do zgrzewania z rurami PE 
montowane na rurociągach PE φ 50,  hydranty nadziemne i podziemne φ 50 i 80 mm.  
Hydranty nadziemne φ 80 mm z zasuwami odcinającymi φ 80 mm przewidziano zamontować na rurociągach 
rozdzielczych PE φ 90÷110 mm w rozstawie co 100 ÷150m - w terenie o gęstej zabudowie. 
Hydranty podziemne ogrodowe φ 50 mm z zasuwami odcinającymi φ 50 mm przewidziano zamontować na 
rurociągach rozdzielczych PE φ 63 mm -  w terenie o rzadkiej zabudowie kolonijnej. 
Ponadto zgodnie z warunkami podanymi przez Nadleśnictwo Opole przewidziano zamontowanie jednego hydrantu 
podziemnego φ  80 mm z zasuwą odcinającą φ 80 mm na rurociągu tranzytowym przy skrzyżowaniu z Drogą Wodociągową. 
Zasuwy  powinny posiadać obudowy  osłonięte skrzynkami ulicznymi. Skrzynki uliczne do zasuw i 
hydrantów podziemnych należy obrukować w promieniu 0,5 m  kamieniem na podsypce piaskowej lub 
umocnić prefabrykatami  żelbetowymi. Uzbrojenie sieci należy oznaczyć za pomocą tabliczek orientacyjnych 
wykonanych zgodnie z normą PN-86/B-09700. Tabliczki te należy umieścić na budynkach lub słupkach.   
Przyłącza wodociągowe  zaprojektowano z rur PE100 φ 32 ÷ 50 mm układanych metodą przewiertu 
sterowanego lub w wykopach pionowych umocnionych. (wg oznaczeń na mapach).Głębokość ich ułożenia 
nie powinna być mniejsza niż 1,4 m. Połączenia przyłączy z siecią rozdzielczą PE φ  63 ÷ 110 mm projektuje 
się za pomocą obejm do nawiercania . Pozostałe połączenia rurociągów PE  przewidziano za pomocą 
kształtek zaciskowych „POLYRAC”. Przyłącza zakończone będą studzienką wodomierzową zlokalizowaną 
przy granicy każdej posesji lub w pobliżu domku letniskowego. Studzienki wodomierzowe wykonane będą z 
PE o średnicy φ 400 mm, mrozoodporne. Studzienka wodomierzowa DN 400 nie posiada dna, przez co 
wykorzystuje ciepło geotermalne ziemi i może być stosowana przy temperaturze  powietrza do - 30o C.  
Od góry studzienka w wersji STANDARD zabezpieczona jest zamykaną pokrywą przenoszącą obciążenia 
do 15 KN (1,5 T), przez co może być zabudowana w terenach zielonych i pasach drogowych o 
dopuszczalnym obciążeniu dla klasy A wg PN-EN 124. W studzience wodomierzowej zamontowane będą 
dwa zawory odcinające dn 25, zawór zwrotny antyskażeniowy dn 25 ze spustem, wodomierz dn 15 lub dn 20 mm.  
Dla Ośrodka Wczasowego Małapanew przewidziano zamontowanie studzienki wodomierzowej z PE 
φ 1000 mm. W studzience zamontowane będą dwa zawory odcinające dn 40 mm,  zawór zwrotny 
antyskażeniowy dn 40 ze spustem, wodomierz dn 25. 
Przewidziano zamontowanie wodomierzy z nakładką radiową firmy Mirometr lub równoważne. 

2. Ogólna charakterystyka obiektu i robót.  
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Na przyłączach nie przewidziano  montażu zasuw odcinających. W przypadku awarii lub koniecznej 
rozbudowy zamknięcie dopływu wody przeprowadzać na zasuwach węzłowych sieci lub bezpośrednio na 
przyłączu za pomocą zaciskacza śrubowego. Zamknięcie za pomocą zaciskacza wykonywać   w temp. 
powyżej 0 o - należy przy tym pamiętać, że nie wolno dokonywać ponownego zacisku w tym samym miejscu. 
W pasie drogowym roboty wodociągowe wykonywane będą przy wykonywaniu połączeń poszczególnych 
odcinków rur i montażu kształtek. W miejscach tych wykonywane będą wykopy pionowe umocnione. 
Po zasypaniu i zagęszczeniu wykopu w którym ułożono wodociąg  należy odtworzyć nawierzchnie drogowe 
do stanu pierwotnego.  Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje i zatwierdzi „Projekt organizacji 
ruchu i oznakowania dróg na czas układania wodociągu”.  

Zakres robót podstawowych:  

Poz. Wyszczególnienie Jedn. Ilość 

 Sieć wodociągowa , w tym :   
1 Rurociągi wodoc. PE φ 125/7,4mm – układane  metodą przewiertu sterowanego  m 4 140 
2 Rurociągi wodoc. PE φ 110/6,6 mm – układane  metodą przewiertu sterowanego  m 1 116 
3 Rurociągi wodoc. PE φ 90/5,4  mm – układane  metodą przewiertu sterowanego  m 1 878 
4 Rurociągi wodoc. PE φ  63/3,8 mm – układane  metodą przewiertu sterowanego  m 1 730 
5 Rurociągi wodoc. PE φ  50/3,0 mm – układane  metodą przewiertu sterowanego  m 503 
6 Rurociągi wodoc. PE φ  40/2,4 mm – układane  metodą przewiertu sterowanego  m 271 
7 Zasuwy odcinające kołnierzowe dn 100 mm z obudową i skrzynką uliczną kpl. 7 
8 Zasuwy odcinające kołnierzowe dn 80 mm z obudową i skrzynką uliczną kpl. 13 
9 Zasuwy odcinające kołnierzowe dn 50 mm z obudową i skrzynką uliczną kpl. 21 
10 Zasuwy odcinające dn 40 mm z końcówkami PE  do zgrzewania  z obudową i skrzynką uliczną kpl. 5 
11 Hydranty nadziemne  dn 80 mm  szt. 22 
12 Hydrant podziemny  dn 80 mm  ze skrzynką uliczną do hydrantu kpl. 1 
13 Hydrant podziemny ogrodowy dn 50 mm z zasuwą odcinającą dn 50 mm, obudową i skrzynką uliczną kpl. 5 
14 Obejmy do nawiercania na rury PE φ 110/40 mm do nawiercania kpl. 4 
15 Obejmy do nawiercania na rury PE φ 110/50 mm do nawiercania kpl. 3 
16 Obejmy do nawiercania na rury PE φ 90/50 mm do nawiercania kpl. 3 
17 Obejmy do nawiercania na rury PE φ 63/40 mm do nawiercania kpl. 2 
 Przyłącza wodociągowe , w tym :   

18 Przyłącza wodociągowe PE φ 32 mm –  układane  w wykopach pionowych umocnionych m 824 
19 Przyłącza wodociągowe PE φ 32 mm –  układane  metodą przewiertu sterowanego m 303 
20 Przyłącza wodociągowe PE φ 40 mm –  układane  w wykopach pionowych  umocnionych m 21 
21 Przyłącza wodociągowe PE φ 40 mm –  układane  metodą przewiertu sterowanego m 87 
22 Przyłącza wodociągowe PE φ 50 mm –  układane  metodą przewiertu sterowanego m 9 
23 Studzienki wodomierzowe z PE DN400, H=1400 mm (1 wodomierz dn 15 mm z nakładką 

radiową,  2 zawory odcinające dn 25 mm,   1 zawór zwrotny antyskażeniowy dn 25 mm ze spustem) 
kpl. 231 

24 Studzienki wodomierzowe z PE DN400, H=1400 mm (1 wodomierz dn 20 mm z nakładką 
radiową,  2 zawory odcinające dn 25 mm,   1 zawór zwrotny antyskażeniowy dn 25 mm ze spustem) 

kpl. 4 

25 Studzienka wodomierzowa z PE DN1000, H=1800 mm (1 wodomierz dn 25 mm z nakładką 
radiową,  2 zawory odcinające dn 40 mm , 1 zawór zwrotny antyskażeniowy dn 40 mm ze spustem) 

kpl.  
1 

26 Obejmy do nawiercania na rury PE φ 110/32 mm do nawiercania kpl. 4 
27 Obejmy do nawiercania na rury PE φ 110/40 mm do nawiercania kpl. 1 
28 Obejmy  do nawiercania na rury PE φ 90/32 mm do nawiercania kpl. 71 
29 Obejmy do nawiercania na rury PE φ 90/40 mm do nawiercania kpl. 2 
30 Obejmy do nawiercania na rury PE φ 63/32 mm do nawiercania kpl. 66 
31 Obejmy do nawiercania na rury PE φ 63/40 mm do nawiercania kpl. 1 
 Roboty różne , w tym :   

32 Odtworzenie nawierzchni dróg , poboczy   m2 2890 
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L.p.  Wyszczególnienie robót 
Koszty robót  

netto(zł) 
VAT 23% 

(zł) 
Koszty robót  

brutto (zł) 

1 Roboty rozbiórkowe    

2 Roboty technologiczne - sieć wodociągowa    

3 Roboty technologiczne - przyłącza wodociągowe    

4 Roboty odtworzeniowe - drogowe    

                                           Razem  :    

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Spis działów przedmiaru robót.  
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 Koszty Robót Budowlano-Monta żowych     
Nr 

poz. 
 

Nr 
Specyfikacji 
Technicznej 

Nazwa i opis pozycji przedmiaru                              
Jednostki miary                                Cena jedn. 

netto 
Wartość netto  

nazwa         ilość (PLN) (PLN) 

1 2                                 3 4 5 6 7 

  1 Roboty rozbiórkowe 

1 TS 00.00 
TS 02.00 

Rozbiórka nawierzchni bitumicznej gr. 5 cm  z 
odwozem na odl. do 5 km. 

m2 210,0   

2 TS 00.00 
TS 02.00 

Rozbiórka nawierzchni betonowej z odwozem 
gruzu na odl. do 10 km. 

m2 30,0   

3 TS 00.00 
TS 02.00 

Rozbiórka podbudowy z tłucznia kamiennego gr. 20 
cm z odwozem na odl. do 5 km. m2 210,0   

  Roboty rozbiórkowe  RAZEM :  

                              
 
      
  2 Roboty technologiczne - sie ć wodoci ągowa  

4 TS 00.00 
TS 03.00 

Przewiert sterowany horyzontalny rurą przewodową 
 z PE100+ PN 1,0 Mpa   φ 40/2,4 mm, łącznie z 
kształtkami, z próbą szczelności i płukaniem 

m 271, 0   

5 TS 00.00 
TS 03.00 

Przewiert sterowany horyzontalny rurą przewodową 
 z PE100+ PN 1,0 Mpa   φ 50/3,0 mm, łącznie z 
kształtkami, z próbą szczelności i płukaniem 

m 503,0   

6 TS 00.00 
TS 03.00 

Przewiert sterowany horyzontalny rurą przewodową 
 z PE100+ PN 1,0 Mpa   φ 63/3,8 mm, łącznie z 
kształtkami, z próbą szczelności i płukaniem 

m 1 730,0   

7 TS 00.00 
TS 03.00 

Przewiert sterowany horyzontalny rurą przewodową 
 z PE100+ PN 1,0 Mpa   φ 90/5,4 mm, łącznie z 
kształtkami, z próbą szczelności i płukaniem 

m 1 878,0   

8 TS 00.00 
TS 03.00 

Przewiert sterowany horyzontalny rurą przewodową 
 z PE100+ PN 1,0 Mpa   φ 110/6,6 mm, łącznie z 
kształtkami, z próbą szczelności i płukaniem 

m 1 116,0   

9 TS 00.00 
TS 03.00 

Przewiert sterowany horyzontalny rurą przewodową 
 z PE100+ PN 1,0 Mpa   φ 125/7,4 mm, łącznie z 
kształtkami, z próbą szczelności i płukaniem 

m 4 140,0   

10 TS 00.00 
TS 03.00 

Zasuwa dn 40 mm z króćcami do zgrzewania  rur 
PE φ 63 mm, z obudową i obrukowaną skrzynką do 
zasuw. 

kpl. 5,0   

11 TS 00.00 
TS 03.00 

Zasuwa kołnierzowa dn 50 mm, łącznie z 
kształtkami połączeniowymi, obudową i obrukowaną 
skrzynką do zasuw. 

kpl. 21,0   

12 TS 00.00 
TS 03.00 

Zasuwa żel. kołnierzowa dn 80 mm, łącznie z 
kształtkami połączeniowymi z obudową i 
obrukowaną skrzynką do zasuw. 

kpl. 13,0   

13 TS 00.00 
TS 03.00 

Zasuwa żel. kołnierzowa dn 100 mm łącznie z 
kształtkami połączeniowymi, obudową i obrukowaną 
skrzynką do zasuw. 

kpl. 7,0   

14 TS 00.00 
TS 03.00 

Hydrant podziemny dn 50 mm ogrodowy z 
odwodnieniem , zasuwą odcinającą dn 50 ,obudową 
, skrzynką do hydrantów podziemnych wraz z  
obrukowaniem, zamontowany  w  wykopie. 

kpl. 5,0   

4. Przedmiar robót    
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Nr 
poz. 

 

Nr 
Specyfikacji 
Technicznej 

Nazwa i opis pozycji przedmiaru                              
Jednostki miary                                

Cena jedn. 
netto Wartość netto  

nazwa         ilość (PLN) (PLN) 

1 2                                 3 4 5 6 7 

15 TS 00.00 
TS 03.00 

Hydrant podziemny dn 80 mm  z króćcem 
dwukołnierzowym,  zasuwą odcinającą dn 80 
,obudową , skrzynką do zasuw i hydrantów 
podziemnych wraz z  obrukowaniem, zamontowany  
w  wykopie. 

kpl. 1,0   

16 TS 00.00 
TS 03.00 

Hydrant nadziemny dn 80 mm  z króćcem 
dwukołnierzowym,  zasuwą odcinającą dn 80 
,obudową , skrzynką do zasuw  wraz z  
obrukowaniem, zamontowany  w  wykopie. 

kpl. 22,0   

  Roboty technologiczne - sie ć wodoci ągowa  RAZEM :  

 
 
  3 Roboty technologiczne - przył ącza wodoci ągowe 

17 
TS 00.00 
TS 01.00 
TS 03.00 

Ułożenie rurociągu z rur PE100 PN 1,0 Mpa φ 32/2,0 
mm, łącznie z kształtkami w  gotowym  wykopie i 
wykonaniem próby szczelności. 
Wykonanie wykopu pionowego, w gr. kat. II-III, 
umocnionego obudowami prefabrykowanymi łącznie z 
zasypką piaskiem,  zagęszczeniem i odwodnieniem.  

m 824,0   

18 
TS 00.00 
TS 01.00 
TS 03.00 

Ułożenie rurociągu z rur PE100 PN 1,0 Mpa φ 40/2,4 
mm, łącznie z kształtkami w  gotowym  wykopie i 
wykonaniem próby szczelności. 
Wykonanie wykopu pionowego, w gr. kat. II-III, 
umocnionego obudowami prefabrykowanymi łącznie z 
zasypką piaskiem,  zagęszczeniem i odwodnieniem.  

m 21,0   

19 TS 00.00 
TS 03.00 

Przewiert sterowany horyzontalny rurą przewodową 
 z PE100+ PN 1,0 Mpa   φ 32/2,0 mm, łącznie z 
kształtkami, z próbą szczelności i płukaniem 

m 303,0   

20 TS 00.00 
TS 03.00 

Przewiert sterowany horyzontalny rurą przewodową 
 z PE100+ PN 1,0 Mpa   φ 40/2,4 mm, łącznie z 
kształtkami, z próbą szczelności i płukaniem 

m 87,0   

21 TS 00.00 
TS 03.00 

Przewiert sterowany horyzontalny rurą przewodową 
 z PE100+ PN 1,0 Mpa   φ 50/3,0 mm, łącznie z 
kształtkami, z próbą szczelności i płukaniem 

m 9,0   

22 TS 00.00 
TS 03.00 

Studzienka wodomierzowa z PE DN 400 , H = 1400 mm , 
włazem klasy A (15kN) z pełnym wyposażeniem : 
- 1 wodomierz dn 15 mm  z  nakładką  radiową 
- 2 zawory odcinające dn 25 mm 
- 1 zawór zwrotny antyskażeniowy dn 25 mm ze spustem 

kpl. 231,0   

23 TS 00.00 
TS 03.00 

Studzienka wodomierzowa z PE DN 400 , H = 1400 mm , 
włazem klasy A (15kN) z pełnym wyposażeniem : 
- 1 wodomierz dn 20 mm  z  nakładką  radiową 
- 2 zawory odcinające dn 25 mm 
- 1 zawór zwrotny antyskażeniowy dn 25 mm ze spustem 

kpl. 4,0   

24 TS 00.00 
TS 03.00 

Studzienka wodomierzowa z PE DN 1000 , H = 1800 mm 
, włazem klasy A (15kN) z pełnym wyposażeniem : 
- 1 wodomierz dn 25 mm  z  nakładką  radiową 
- 2 zawory odcinające dn 40 mm 
- 1 zawór zwrotny antyskażeniowy dn 40 mm ze spustem 

kpl. 1,0   

  Roboty technologiczne - przył ącza wodoci ągowe  RAZEM :  
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Nr 
poz. 

 

Nr 
Specyfikacji 
Technicznej 

Nazwa i opis pozycji przedmiaru                              
Jednostki miary                                

Cena jedn. 
netto Wartość netto  

nazwa         ilość (PLN) (PLN) 

1 2 3 4 5 6 7 

  4 Roboty odtworzeniowe - drogowe 

25 TS 00.00 
TS 02.00 

Wykonanie nawierzchni  asfaltowej gr. 7 cm 
na podbudowie z tłucznia kamiennego gr.20 cm  
oraz warstwy odsączającej z piasku gr. 15 cm 

 

m2 210,0   

26 TS 00.00 
TS 02.00 

Wykonanie nawierzchni betonowej gr. 12 cm.  
na podsypce piaskowej. 

m2 30,0   

27 TS 00.00 
TS 02.00 

Wykonanie nawierzchni tłuczniowej gr.20 cm 
na podsypce piaskowej. 

 

m2 2440,0   

28 TS 00.00 
TS 02.00 

Wykonanie nawierzchni żwirowej gr. 10 cm.  

 
m2 210,0   

  Roboty odtworzeniowe (drogowe)  RAZEM :  

 

 
 
 
 
 

  Roboty Budowlano-Monta żowe (koszty w PLN )  RAZEM 1 ÷ 4   :  

 


