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PRZEDMIAR ROBÓT 

„Przebudowa ulicy Młyńskiej w Januszkowicach” 



 

 

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA 

"Przebudowa ulicy Młyńskiej w Januszkowicach" - budowa kanalizacji deszczowej 
 

 
Zakres projektu branży sanitarnej stanowi nawiązanie do odrębnego opracowania projektowego 

kanalizacji deszczowej w miejscowości Januszkowice przewidzianego do realizacji przez Zarząd Dróg 
Wojewódzkich w Opolu, w ramach którego wykonany zostanie kanał deszczowy w ulicy Młyńskiej na odcinku 
od ulicy Wolności do wylotu W-4 do rowu Młynówka.  

Niniejszy projekt branży sanitarnej obejmuje wykonanie dodatkowych odcinków kanałów 
deszczowych, studni i wpustów w ulicy Młyńskiej mających na celu zebranie wód opadowych z pasa 
drogowego ulicy Młyńskiej i odprowadzenie ich do rowu Młynówka poprzez wylot W-4. 

Na tym obszarze w ramach niniejszego opracowania projektowana jest budowa odcinka kanału 
deszczowego KD-1 włączonego do projektowanej studni Sd17 (numeracja wg projektu dla ZDW Opole). Do 
kolektora KD-1 poprzez projektowane studnie oznaczone D1 - D8 włączone zostaną projektowane wpusty 
deszczowe oznaczone nr Wp17 - Wp31. 

Ponadto na odcinku gdzie w ulicy Młyńskiej zlokalizowany będzie kanał deszczowy projektowany 
w ramach opracowania dla ZDW Opole tj. na odcinku od studni Sd18 - Sd25 projektowane w ramach 
niniejszego opracowania jest włączenie wpustów oznaczonych nr Wp1 - Wp16 w części poprzez 
projektowane dla ZDW Opole studnie, a w części poprzez trójniki oraz nabudowanie dodatkowych studni 
oznaczonych Sd18a, Sd22a, Sd22b i Sd23a. 

Całkowity zakres rzeczowy niniejszego przedsięwzięcia obejmuje wykonanie: 

• kanałów deszczowych sieciowych z rur Ø315mm PVC-U - 167,5 m 

• kanałów deszczowych sieciowych z rur Ø250mm PVC-U - 5,5 m 

• studni kanalizacyjnych rewizyjnych Ø1000mm betonowych  - 12 szt. 

• kanałów deszczowych z wpustów ulicznych z rur Ø160mm PVC-U - 106,5 m 

• studzienek wpustowych Ø500mm betonowych z osadnikiem - 31 szt. 
 

Wykopy przewiduje się wykonać mechanicznie, za wyjątkiem skrzyżowań i zbliżeń do istniejącego 
uzbrojenia podziemnego, gdzie należy wykonać ręcznie przekopy kontrolne w celu jego zlokalizowania lub 
wykonać odcinki wskazane w projekcie bezwykopowo. 

Wykopy pod studnie oraz 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 z zachowaniem 
wymogów technicznych i BHP.  

Rurociągi należy układać na podsypce piaskowej (materiał nowy) wyrobionej na kąt 90
o
 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 zagęścić w dalszej części materiałem nowym (np. wilgotnym piaskiem lub pospółką), 
do głębokości ok. 40cm od projektowanej rzędnej terenu, w nawiązaniu do branży drogowej projektu. 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien wynosić IS=0,98.  

Zaprojektowano posadowienie zbiorników studni Ø1000mm oraz studzienek wpustowych na płytach 
betonowych grubości 15cm z betonu C12/15 wylanych na gruncie rodzimym. 

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 branży drogowej. 

 
 



SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU ROBÓT

Lp. Nazwa działu Od Do

ul. Mły�ska w Januszkowicach
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 1
2 ROBOTY ZIEMNE 2 9
3 ROBOTY MONTA�OWE - SIE� KANALIZACJI DESZCZOWEJ 10 22

- 1 -
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PRZEDMIAR ROBÓT

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

ul. Mły�ska w Januszkowicach

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

(167.50+5.50+106.50)*0.001 km 0.28
RAZEM 0.28

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*1.70*(167.50+5.50+106.50) m3 114.04
RAZEM 114.04

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*1.70*(167.50+5.50+106.50) m3 456.14
RAZEM 456.14

4
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

114.04+456.14 m3 570.18
RAZEM 570.18

5
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

570.18 m3 570.18
RAZEM 570.18

6
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).

m2

2*1.70*(167.50+5.50+106.50) m2 950.30
RAZEM 950.30

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.
16,66 <obj�to�� ruroci�gów>

m3

0.20*(570.18-50.31-186.03-16.66) m3 63.44
RAZEM 63.44

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.
16,66 <obj�to�� ruroci�gów>

m3

0.80*(570.18-50.31-186.03-16.66) m3 253.74
RAZEM 253.74

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

63.44+253.74 m3 317.18
RAZEM 317.18

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*(167.50+5.50+106.50) m3 50.31
RAZEM 50.31

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*(0.615*167.50+0.55*5.50+0.46*106.50) m3 186.03
RAZEM 186.03

12
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

167.50 m 167.50
RAZEM 167.50

13
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

5.50 m 5.50
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PRZEDMIAR ROBÓT
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RAZEM 5.50
14
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

106.50 m 106.50
RAZEM 106.50

15
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

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. 2,0m - studnie z włazem klasy D400kN

stud.

5 stud. 5.00
RAZEM 5.00

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. 2,5m - studnie z włazem klasy D400kN

stud.

5 stud. 5.00
RAZEM 5.00

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.

31 szt. 31.00
RAZEM 31.00

19
d.3

KNR 2-18
0804-04
ST-00.03

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

167.50 m 167.50
RAZEM 167.50

20
d.3

KNR 2-18
0804-03
ST-00.03

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

5.50 m 5.50
RAZEM 5.50

21
d.3

KNR 2-18
0804-01
ST-00.03

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

106.50 m 106.50
RAZEM 106.50

22
d.3

Kalkulaja
własna
ST-00.03

Kamerowanie kanalizacji deszczowej o �r. 315 i 250 m

167.50+5.50 m 173.00
RAZEM 173.00
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