
PRZEDMIAR  ROBÓT. 

 

1. Strona tytułowa. 
 

a) Nazwa i adres obiektu budowlanego : 

                Sieć wodociągowa z pompownią wody dla wsi Osiecko 

                Zbiornik wyrównawczy wody w Kadłubie Wolnym Vu=200 m
3
 

                   gm. Zębowice,      pow. oleski,       woj.  opolskie 

 

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.  

                        45231400-9     Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych. 

                        45232152-2     Roboty budowlane w zakresie przepompowni. 

                        45233220-7     Roboty w zakresie nawierzchni dróg 

 

b)  Nazwa i adres zamawiającego :  

    Gmina Zębowice,     ul. Murka 2,       46-048 Zębowice 

 

c)  Nazwa i adres jednostki opracowującej przedmiar robót : 

       „NEUSTEIN” s.c. Biuro Projektów Wodociągów i Kanalizacji Krystyna i  Andrzej Neustein 
       45-417 Opole ul. Pomarańczowa 22  tel.  775441298   kom. 509255415,  e-mail : neustein@op.onet.pl 

  

d)  Imiona i nazwiska, z określeniem funkcji osób opracowujących przedmiar robót : 

 

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 

2009 r. 

 

    

 techn. Mirosław Rajca 

sieci i instalacje 

elektryczne 

83/77/Op 

50/82/Op 

Czerwiec 

 2009 r. 

 
     

 mgr inż.  Wacław Pomiecko 

konstrukcyjno- 

budowlane 

57/67 Czerwiec 

  2009 r. 

 

 

 

e)  Data opracowania przedmiaru inwestorskiego :   Czerwiec 2009 r. 
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2. Ogólna charakterystyka obiektu i robót. 
 

Przedmiar robót opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Min. Infrastruktury  

z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego. 

(Dz..U.Nr 130, poz. 1389). 

 

Podstawę sporządzenia przedmiaru robót stanowiły : 

 

1)  Dokumentacja projektowa 

2)  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 

 

W tabelach przedmiaru robót nie uwzględniono robót tymczasowych –  ziemnych, które 

są projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robót podstwowych, ale nie  

są przekazywane zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych. 

 

Zakres podstawowych robót  : 

 

Zakres rzeczowy tego przedsięwzięcia przedstawia się następująco :  

     - strefowa pompownia wody wraz z zasilaniem energetycznym    Q = 1 2 l/s,     H = 38,0 m 

     -  rurociąg dopływowy do pompowni wody PE  110 mm                                     L =  6 m 

     - sieć wodociągowa rozdzielcza           PE    50  75mm                                      L = 1966 m 

               w tym przewierty sterowane   L =  534 m 

     - przyłącza wodociągowe  szt.  26 ,     PE    32  40 mm                                     L =  1340 m  

              w tym przewierty sterowane   L =  42 m 

     - zbiornik wyrównawczy wody  wraz z rurociągami technologicznymi          Vu = 200 m
3
  

     - rurociągi wodociągowe na terenie zbiornika   PE  160                                      L = 29 m 

     - kanalizacja odwodnieniowa ze zbiornika wody  PVC   160 mm  (14+2)            L = 16 m 

 

Sieć tranzytowo-rozdzielczą  zaprojektowano z rur PE100, SDR 17, PN 10   63 75 mm  

łączonych za pomocą  kształtek elektrooporowych z PE100, PN1,0 MPa (trójniki, mufy, kolana) lub 

za pomocą zgrzewów doczołowych przy wykonywaniu przewiertów sterowanych. Głębokość 

ułożenia projektowanych rurociągów  licząc od ich spodu do wierzchu terenu nie powinna być 

mniejsza niż 1.5 m. Na  odcinkach  gdzie występować będą grunty z przewarstwieniami 

zaglinionego namułu rurociągi należy układać na podsypce piaskowej grubości 10 cm. Uzbrojenie 

sieci stanowić będą zasuwy i jeden hydrant poddziemny  50 mm do płukania sieci wodociągowej.  

Przewiduje się montaż zasuw z króćcami PE do zgrzewania z rurami PE.  Zasuwy  powinny 

posiadać obudowy  osłonięte skrzynkami ulicznymi.  . Skrzynki uliczne do zasuw i hydrant 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.   

 

                                        Zestawienie długości sieci wodociągowych  

wieś/  przewodu PCW  110 PE  75 PE  63 PE  50 PE Razem : 

Osiecko 6 1580 287+2 97 1 972 m 

w tym przewierty sterowane - 353 16 22 391 m 
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Połączenia przyłączy z siecią rozdzielczą PE  75 i 63 mm projektuje się za pomocą obejm 

z zaworami odcinającymi do rur PE  32 mm lub za pomocą obejm i zasuw do przyłączy 

zamontowanych na rurze PE  32 mm (przyłączu). Rozgałęzienia na rurociągach PE  50 i 40 mm 

wykonać za pomocą złączek zaciskowych POLYRAC  (trójniki, kolana, złączki)  z zamontowaniem 

w oznaczonych miejscach zasuw do przyłączy. Zawory odcinające obejm i zasuw do przyłączy 

należy zaopatrzyć w trzpienie wraz z obudową i skrzynką uliczną w celu ręcznego ich zamykania  

i otwierania. Projektowane przyłącza połączone będą z instalacją domową wewnątrz budynku.  

W miejscu połączenia zamontowany będzie wodomierz z dwoma zaworami odcinającymi 

kulowymi i zawór antyskażeniowy. 

W gospodarstwach posiadających własne urządzenia hydroforowe przyłącza należy połączyć z 

istniejącą instalacją za hydroforem, z jednoczesnym odcięciem tej instalacji. Przewody  przyłączy 

zaprojektowano z rur PE. Głębokość ich ułożenia nie powinna być mniejsza niż 1,4 m.  

 

                              Zestawienie długości przyłączy wodociągowych 

wieś/  przewodu PCW  40 PE  32 PE Razem : 

Osiecko – przyłącza szt. 26 726 614 1340 

w tym przewierty sterowane 14 28 42 

 

Strefową  pompownię wody dla wsi Osiecko zaprojektowano w wersji prefabrykowanej 

umieszczonej w podziemnej komorze z polimerobetonu o średnicy   2000 mm.  

W dnie komory pompowni przewidziano wykonanie studzienki wgłębnej,  w której umieszczona 

będzie pompka do odwodnień z wyłącznikiem pływakowym o parametrach Q = 0,7 l/s, H = 5,0 m. 

Zamontowana pompka przetłaczać będzie dopływającą wodę z zamontowanego osuszacza 

powietrza do zlokalizowanej w pobliżu  studzienki chłonnej wykonanej z kręgu betonowego  1000 

mm.  

    a) Dobór zestawu pompowego - potrzebny wydatek pomp:  

        Qgos =  3.6 m3/h =  60 l/min = 1.0 l/s  

        Qpł.  = 7,2 m3/h = 720 l/min = 2.0 l/s (płukanie sieci wodociągowej) 

- Manometryczna wysokość podnoszenia przy min. ciśnieniu napływu Pmin = 20 m.sł. w.  

       Hm = 38,0 m.sł.w.  (dla rozbiorów gospodarczych wg. obliczeń sieci)  

Dla powyższych danych dobrano zestaw hydroforowy składający się z 3 pomp wirowych o mocy 

0,75 kW każda. Pompy włączane będą do pracy  przemiennie.  

Zestaw wyposażony będzie w sterownik mikroprocesorowy umożliwiający nastawienie stałego 

ciśnienia wyjściowego pompowni rzędu 58,0 m sł. oraz w przetwornicę częstotliwości 

umożliwiającą regulację ciągłą poprzez zmianę prędkości obrotowej jednej z pomp. 

 

      Projektowany zbiornik będzie miał za zadanie wyrównywać dobowe nierównomierności 

rozbioru  wody oraz gromadzić niezbędny zapas wody pożarowej dla całego układu wodociągu 

grupowego Knieja-Zębowice. Projektuje się zbiornik wolnostojący jednokomorowy cylindryczny 

Vu =200 m
3
 wykonany  w konstrukcji żelbetowej ocieplony styropianem i pokryty tynkiem. 

Zbiornik uzbrojony będzie w przewód dopływowy, odpływowy, spustowy i przelewowy. Wszystkie 

przewody zaprojektowano z rur PE  110 160 mm  łączonych elektrooporowo za pomocą 

kształtek PE lub na kołnierze zaciskowe. Jedynie odcinek pionowego rurociągu dopływowego, 

którego zakończenie stanowić będzie zawór pływakowy, przewidziano wykonać z rur ze stali 

nierdzewnej  100 mm.  Na wylocie przewodu dopływowego do zbiornika przewidziano 

zamontować zawór pływakowy kątowy umożliwiające zamknięcie dopływu wody z chwilą 

napełnienia się zbiornika.  Na przewodach dopływowym i odpływowym w studzience przewidziano 

zamontować przepustnice odcinające. Rurociąg spustowy uzbrojony będzie w zasuwę odcinającą 

kołnierzową zamontowaną wraz z obudową i skrzynką uliczną na zewnątrz zbiornika.  
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3. Przedmiar robót.  
 

L.p Nr  ST Opis jm Ilość  Cena jedn Wartość 

I. KOSZTY  OGÓLNE.       

 

1 
ST-0.00 

Geodezyjna dokumentacja powykonawcza 

inwestycji, powykonawcza Dokumentacja Budowy. ryczałt 1,00 

  

2 

ST-0.00 

Uzgodnione projekty organizacji ruchu, 

wybudowanie, utrzymanie i likwidacja 

objazdów/przejazdów, oznakowanie dróg oraz 

organizacja ruchu ryczałt 1,00 

  

3 

ST-0.00 

Koszt uzyskania zabezpieczenia należytego 

wykonania Umowy oraz wszystkich innych 

wymaganych gwarancji wynikających 

 z Warunków Umowy. ryczałt 1,00 

  

4 
ST-0.00 

Koszt zajęcia pasa drogowego na czas 

wykonywania robót ryczałt 1,00 

  5 ST-0.00 Koszt ubezpieczenia robót, sprzętu i OC ryczałt 1,00 

  II. SIEĆ WODOCIĄGOWA.     

  

6 
TS 01.00 

TS 03.00 

Rurociągi z rur PE100, PN10, śr. 110 mm łączone 

metodą zgrzewania wraz z kształtkami.  

Wykop, zasypka, zagęszczenie, wykonanie proby 

szczelności, dezynfekcji i płukanie rurociągu. m 6,00 

  
7 

TS 01.00 

TS 03.00 Rurociągi PE j. w. lecz śr. 75 mm. m 1124,00 

  
8 

TS 01.00 

TS 03.00 Rurociągi PE j. w. lecz śr 63 mm. m 233,00 

  
9 

TS 01.00 

TS 03.00 Rurociągi PE j.w. lecz fi 50 mm. m 75,00 

  

10 TS 03.00 

Przewiert sterowany  rur PE100, PN 10 o średnicy 

75 mm , łączonych przez zgrzewanie doczołowe,  

z wykonaniem próby szczelnoaci, dezynfekcji i 

płukania. m 456,00 

  
11 TS 03.00 

Przewiert sterowany j.w. lecz dla rur PE o średnicy 

63 mm. m 56,00 

  
12 TS 03.00 

Przewiert sterowany j.w. lecz dla rur PE o średnicy 

50 mm. m 22,00 

  

13 TS 03.00 

Zasuwy  o średnicy dn 65 mm z końcowkami PE  

do zgrzewania z rurami PE fi 75 z obudową,  

skrzynką, obrukowaniem i oznakowaniem kpl 1,00 

  

14 TS 03.00 

Zasuwy  o średnicy dn 50 mm z końcowkami PE  

do zgrzewania z rurami PE fi 63,  z obudową, 

skrzynką, obrukowaniem i oznakowaniem. kpl 2,00 

  

15 TS 03.00 

Hydrant podziemny fi 50 mm do płukania sieci 

wodociągowej wraz z zasuwą kołn. fi 50 mm z 

kolanem stopowym. Obrukowanie i oznakowanie. szt. 1,00 

  
16 TS 03.00 

Rura ochronna dwudzielna typu "Arot" na kable 

telekomunikacyjne. m 6,00 

  III.  PRZYŁĄCZA WODOCIAGOWE     

  

17 
TS 01.00 

TS 03.00 

Przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE. 

Rurociągi o średnicy zewnętrznej 32 mm z 

kształtkami, wykop, zasypanie zagęszczenie,  

próbą ciśn. i dezynfekcją. m 586,00 

  
18 

TS 01.00 

TS 03.00 Przyłącza j.w. z  rur PE 40 mm. m 712,00 

  

19 TS 03.00 

Przewiert sterowany  rur PE100 o średnicy 32 mm , 

łączonych przez zgrzewanie doczolowe,  

z wykonaniem próby szczelności, dezynfekcji i 

płukania. m 28,00 
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L.p Nr  ST Opis jm Ilość Cena jedn Wartość 

20 TS 03.00 

Przewiert sterowany  rur PE100 o średnicy 40 mm , 

łączonych przez zgrzewanie doczolowe, z 

wykonaniem próby szczelności, dezynfekcji i 

płukania. m 14,00 

  

21 TS 03.00 

Obejmy na rury PE fi 75 mm z zaworami 

odcinającymi fi 32 mm z obudową, skrzynką i 

tabliczką  informacyjną umieszczoną na budynku. kpl 7,00 

  

22 TS 03.00 

Obejmy na rury PE fi 75 mm z zaworami 

odcinającymi fi 40 mm z obudową, skrzynką i 

tabliczką  informacyjną umieszczoną na budynku. kpl 2,00 

  

23 TS 03.00 

Obejmy na rury PE fi 63 mm z zaworami 

odcinającymi fi 32 mm z obudową, skrzynką i 

tabliczką  informacyjną umieszczoną na budynku. kpl 3,00 

  

24 TS 03.00 

Zasuwy żel. fi 32/40 mm do przyłaczy PE z 

obudową, skrzynką, obrukowaniem i tabliczką 

informacyjną. kpl 2,00 

  

25 TS 03.00 

Zasuwy żel. fi 25/32 mm do przyłaczy PE z 

obudową, skrzynką, obrukowaniem i tabliczką 

informacyjną. kpl 11,00 

  

26 TS 03.00 

Rurociągi z rur PE fi 32 mm z PE zamontowane  

na ścianach w budynkach mieszkalnych, przejście 

przez ściany. m 78,00 

  

27 TS 03.00 

Wodomierz skrzydełkowy o średnicy nominalnej 

15 mm, z dwoma zaworami przelotowymi 

kulowymi śr. 20 mm i zaworem zwrotnym 

antyskażeniowym śr. 20 mm szt. 26,00 

  IV. NAPRAWA NAWIERZCHNI DROGOWYCH      

  

28 TS 02.00 

Nawierzchnia z tlucznia kamiennego grub. 10 cm 

wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża pod 

warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane 

mechanicznie, przy użyciu walca wibracyjnego w 

gruntach kat. III. m2 1970,00 

  V.  POMPOWNIA WODY- ROBOTY ZIEMNE  

                                                i TECHNOLOGICZNE     

  

29 TS 03.00 

Pompownia wody prefabrykowana z 

polimerobetonu fi 2000 mm, wys. 2,52 m, z płytą 

pokryw. , włazem ze st.nierdz. 800x800 mm,  

drabinką i ze st. nierdz. L=2,0 m i wywietrz. ze st. 

nierdz. , ze szczelnymi przejśćiami przez ścianę. 

Wyposażenie pompowni :                                                  

1) Zestaw hydroforowy składający się z 3 pomp    

     wyposażony w przetwornię częstotliwości. 

Parametry zestawu Q=2,0 l/s, H=38,0,  

                                N=3x0,75 kW, U=400V   

2) Osuszacz powietrza N = 0,265 kW 

3) Pompka odwadniająca z wyłączn. pływak. 

      Q=0,7 l/s, H=5,0 m, N=0,37 kW, U=230 V.                                            

4) 2 przepustnice odcinające z napędem ręcznym  

         dn 50 mm                                        

5) 2 łączniki amortyzacyjne kołnierz. dn 50 mm                                                             

6) 2 kołnierze zaciskowe do rur PE fi 63 mm                                 kpl. 1,00 

  

30 TS 03.00 

Wylanie w dnie pompowni warstwy betonu B-20, 

grub. 35 cm  z wykonaniem studz. o wym. 

40x40x35 cm przykrytej kratą ze stali nierdzewnej. m3 1,10 

  

31 TS 03.00 

Studzienka chłonna z kręgu bet. fi 100 mm,  

h = 100 cm wraz z pokrywą i włazem zel. 

 fi 600 mm, kl. B125, wypełniona w dnie żwirem  

o grubości warstwy 60 cm. kpl. 1,00 
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L.p Nr  ST Opis jm Ilość Cena jedn Wartość 

32 TS 03.00 
Rurociągi z rur PE  fi 40 mm z kształtkami,  

próbą ciśn. i dezynfekcją. m 4,00 

  33 TS 03.00 Zawór przelotowy kulowy o średnicy dn 32 mm szt. 1,00 

  VI. ZASILENIE ENERGETYCZNE POMPOWNI WODY.     

  1. Przyłacze energetyczne NN     

  34 TS 04.00 Montaż złącza kablowego ZK-1a. kpl. 1,00 

  
35 TS 04.00 

Ułożenie rur osłonowych z PVC, o średnicy 75 

mm. Rura "Arot" DVK-75 m 4,00 

  
36 TS 04.00 

Montaż rury osłonowej "Arot" SV-50 na słupie 

betonowym mocowanej na uchwytach ŻF-50. m 3,00 

  

37 TS 04.00 

Układanie kabla YAKXS 4 x 35 mm2:  

- wykop i zasypanie (72,0 m),  

 - na słupie (9,0 m),    

- w rurach ochronnych (7,0 m). m 88,00 

  

38 TS 04.00 

Montaż w liniach napowietrznych NN  

z przewodów izolowanych ogranicznika przepięć 

GXO 0,28/5 bez odłącznika szt. 3,00 

  

39 TS 04.00 

Montaż w liniach napowietrznych NN 

zabezpieczenia wzdłużnego typu RSA-00-160  

z bezpiecznikami WT-00/gG-25A szt. 1,00 

  
40 TS 04.00 

Wykonanie uziemienia z bednarki stalowej 

ocynkowanej równolegle z kablem zasilającym. m 75,00 

  2. Zasilanie pompowni.     

  41 TS 04.00 Montaż przystawki pomiarowej. kpl. 1,00 

  
42 TS 04.00 

Układanie kabla YKYżo 5 x 10 mm2 wykop  

i zasypanie wraz z podłaczeniem. m 5,00 

  3. Instalacje pompowni.     

  43 TS 04.00 Wykonanie przepustu rurowego. otwór 1,00 

  

44 TS 04.00 

Montaz osprzętu instalacyjnego hermetycznego n/t 

z przygotowaniem podłoża betonowego:                                                   

- puszka instalacyjna (szt. 1),  

- łącznik 1-bieg. (szt. 1),                                  

- gniazdo wtyczkowe 10-16A/250V (szt. 2) szt. 4,00 

  
45 TS 04.00 

Wykonanie warsztatowe i montaż rozdzielni RGP 

(wg projektu). kpl. 1,00 

  

46 TS 04.00 

Montaż opraw oświetleniowych porcelanowych 

przykręcanych żarowych kroploodpornych -  

OPKZ 1x60W kpl. 1,00 

  4. Sieć uziemień.     

  

47 TS 04.00 

Montaż przewodów uziemiających i 

wyrównawczych wykonanych z bednarki 

ocynkowanej o przekroju do 120 mm2 

mocowanych na kołkach wstrzeliwanych.  

Szyna wyrównawcza. m 5,00 

  

48 TS 04.00 

Wykonanie połączeń wyrównawczych przewodem 

LY 16 mm2 750V z szyną wyrównawczą. Długość 

przewodu do 1,0 m. odc. 3,00 

  VII. ZAGOSPODAROWANIE TERENU POMPOWNI WODY     

  1.  Chodnik na terenie pompowni.     

  

49 TS 02.00 

Obrzeża betonowe o wymiarach 30 x 8 cm, na 

podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane 

zaprawą cementową m 8,00 

  
50 TS 02.00 

Podbudowa z mialu kamiennegoo,grubość warstwy 

po zagęszczeniu 5 cm m2 5,00 

  

51 TS 02.00 

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości  

6 cm, szarej,układane na podsypce cementowo-

piaskowej spoiny wypełniane piaskiem m2 4,00 
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2. Ogrodzenie.       

 
52 TS 03.00 

Cokoły betonowe ogrodzenia z betonu B-20  

o wymiarach 0,20 x 0,60 m. m 31,00 

  

53 TS 03.00 

Ogrodzenie z paneli typu "BEKERT" wys. 1530 

mm zgrzewanych punktowo, zabezpieczonych 

antykorozyjnie przez ocynkowanie ogniowe, słupki 

o wym. 60x40x2 mm osadzone w cokole bet.  

co 2,5 m m 31,00 

  
54 TS 03.00 

Furtka z kształtowników stalowych 

pocynkowanych,   L = 1,0 m m2 1,50 

  3. Ukształtowanie terenu.     

  55 TS 01.00 Rozścielenie ziemi urodzajnej (humusu)  m3 19,00 

  
56 TS 01.00 

Humusowanie terenu z obsianiem trawą, przy 

grubości warstwy humusu 5 cm m2 80,00 

  57 TS 03.00 Tablica informacyjna kpl 1,00 

  VIII. ZBIORNIK WODY     

   1. Roboty budowlane     

  
58 ST-0.04 

Kompletne wykonanie cz.konstrukcyjnej zbiornika 

wody o poj. 200 m3. kpl 1,00 

  2. Roboty technologiczne     

  
59 TS 03.00 

Rurociągi z rur PE fi 110 mm wraz z kształtkami 

elektrooporowymi (kolana, łuki). m 16,00 

  
60 TS 03.00 

Rurociągi z rur PE fi 160 mm wraz z kształtkami 

elektrooporowymi (kolana, łuki, trójnik). m 21,00 

  
61 TS 03.00 

Rurociągi ze stali nierdzewnej, kolnierzowe  

fi 100 mm wraz z kształtkami. m 5,50 

  
62 TS 03.00 

Zasuwa żeliwna kołnierzowa fi 150 mm bez 

obudowy, montowana w komorze. kpl 2,00 

  63 TS 03.00 Przepustnica zwrotna kołnierz. dn 150 mm. kpl 1,00 

  
64 TS 03.00 

Zasuwa  fi 100 mm z końcowkami PE do 

zgrzewania z rurami PE z obudową i skrzynką. kpl 1,00 

  
65 TS 03.00 

Zawór pływakowy kątowy fi 80 mm zamontowany 

w zbiorniku. kpl 1,00 

  
66 TS 03.00 

Klapa zamykajaca żel. kolnierzowa fi 150 mm  

z króćcem żel. jednokołnierz. L = 0,8 m kpl. 1,00 

  

67 TS 03.00 

Studzienka z kregow bet. B-45 fi 1500 mm glęb.  

2,3 m z gotowym dnem, z płytą żelbet. pokryw., 

pirerśc. dystans., z włazem żel. ciężkim fi 600 mm 

z pokryw. żel. wypełn. bet., z tulejami ochr.  

i szczelnymi przejsciami przez ścianę, z zabezp. 

ścian izolacj studnia 1,00 

   3. Rurociągi na terenie zbiornika.     

  
68 TS 03.00 

Rurociągi z rur PE100, PN 10 fi 160 mm   

z kształtkami , próbą ciśn. i dezynfekcją. m 29,00 

  

69 TS 03.00 

Rurociągi kanalizacyjne z rur kielichowych z PVC 

o średnicy 160 mm z kształtkami, wykop, 

zasypanie z wykonaniem prób wodnych kanału. m 14,00 

  

70 TS 03.00 

Podłączenie proj. sieci wodoc. PE fi 160 mm do 

istn. wodociągu PVC fi 160 mm wbudowanie 

trojnika PVC kielich fi 160/160 kpl 1,00 

  

71 TS 03.00 

Studzienki z kręgów bet. z B45  fi 1000 mm gł. do 

2 m z got. dnem, z płytą pokryw. żelbet., z włazem 

żel. ciężk. fi 600mm z pokr. żel. wypełn. bet.,  

z tulejami ochr.i szczeln. przejśc. przez ścianę,  

z zabezp. ścian izolacją studnia 1,00 
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4. Połaczenie z ruroc.  wodoc. w istn. komorze pompowni.       

 

72 TS 03.00 

Rurociąg z rur PE100, PN10, fi 160 mm 

zamontowany w pompowni. Wykonanie próby 

szczelności, dezynfekcji i płukania rurociągu 

 i przejść przez ściany. m 2,00 

  

73 TS 03.00 

Roboty demontażowe i montażowe kolana kołn. 

 fi 150 mm, łącznika amortyzacyjnego fi 150 mm 

oraz skrócenie (obcięcie) rury stal. ocynk 

 fi 150 mm kpl. 1,00 

  
74 TS 03.00 

Przepustnica odcinająca z napędem ręcznym  

fi 150 mm. szt. 1,00 

  

75 TS 03.00 

Oczyszczenie i dwukrotne malowanie tynków 

wewnętrznych ścian pompowni farbą emulsyjną 

białą. m2 35,00 

  XI. ZAGOSPODAROWANIE TERENU ZBIORNIKA WODY.     

  1.  Chodnik na terenie zbiornika.     

  

76 TS 02.00 

Obrzeża betonowe o wymiarach 30 x 8 cm, na 

podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane 

zaprawą cementową m 41,00 

  
77 TS 02.00 

Podbudowa z mialu kamiennegoo,grubość warstwy 

po zagęszczeniu 5 cm m2 28,00 

  

78 TS 02.00 

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości  

6 cm,szarej,układane na podsypce cementowo-

piaskowej spoiny wypełniane piaskiem m2 21,00 

  2. Ogrodzenie.     

  
79 TS 00.00 

Rozebranie ogrodzenia z siatki na słupkach 

metalowych obetonowanych m2 58,50 

  
80 TS 03.00 

Cokoły betonowe ogrodzenia z betonu B-20  

o wymiarach 0,20 x 0,60 m. m 98,00 

  

81 TS 03.00 

Ogrodzenie z paneli typu "BEKERT" wys. 1530 

mm zgrzewanych punktowo, zabezpieczonych 

antykorozyjnie przez ocynkowanie ogniowe, słupki 

o wym. 60x40x2 mm osadzone w cokole bet. 

 co 2,5 m m 98,00 

  
82 TS 03.00 

Furtka z ksztaltowników stalowych 

pocynkowanych,   L = 1,0 m m2 1,50 

  3. Ukształtowanie terenu.     

  83 TS 01.00 Rozścielenie ziemi urodzajnej (humusu)  m3 198,00 

  84 TS 01.00 Obsianie terenu zbiornika trawą. m2 530,00 

  85 TS 03.00 Tablica informacyjna kpl 1,00 
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4. Tabela wartości elementów scalonych.  
 

L.p. Nazwa 
Wartość 
netto zł 

VAT 22% 
Wartość 
brutto zł 

1 I. KOSZTY  OGÓLNE. 

   2 II. SIEĆ WODOCIĄGOWA. 

   3 III.  PRZYŁĄCZA WODOCIAGOWE 

   4 IV. NAPRAWA NAWIERZCHNI DROGOWYCH  

   

5 

V.  POMPOWNIA WODY- ROBOTY ZIEMNE 

                                              i TECHNOLOGICZNE 

   6 VI. ZASILENIE ENERGETYCZNE POMPOWNI WODY. 

   

7 

VII. ZAGOSPODAROWANIE TERENU  

                                      POMPOWNI WODY 

   8 VIII. ZBIORNIK WODY 

   

9 

XI. ZAGOSPODAROWANIE TERENU  

                                        ZBIORNIKA WODY. 

   
 

Razem: 
   

 


