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Kontrakt 13 - Budowa sieci kanalizacyjnej - Nowy Otok -  Zachód  
 

realizowany w ramach projektu: 

„Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz budowa sieci wodociągowej  
i kanalizacyjnej w mieście Oława etap II”  

 

Oznaczenie przedmiotu zamówienia według terminologii wspólnego słownika zamówień – CPV  

 

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów 

do odprowadzania ścieków 

 

Adres obiektu budowlanego: 

Osiedle Nowy Otok Zachód w Oławie 

 

Nazwa i adres Zamawiającego. 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oławie 
ul. 3 Maja 30 
55-200 Oława 

 

Nazwy i kody według Wspólnego Słownika Zamówień: 

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę 

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów 

budowlanych; roboty ziemne 

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

45111300-1 Roboty rozbiórkowe 

 

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i 

wodnej 

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii 

komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, 

lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 

45231000-5  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów 

komunikacyjnych i linii energetycznych 
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45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów 

do odprowadzania ścieków 

45232100-3 Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów 

45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 

45233140-2 Roboty drogowe 

45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 
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I. PREAMBUŁA 

WSTĘP 

Przedmiar Robót powinien być odczytywany w powiązaniu z Instrukcjami dla Wykonawców, 

Warunkami Kontraktowymi Ogólnymi i Szczególnymi, 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 Inżyniera. 

Podstawą płatności będzie faktyczna ilość wykonanej pracy, tak jak zostanie ona obmierzona 

przez Wykonawcę i sprawdzona przez Inżyniera oraz wyceniona po stawkach i cenach 

podanych w wycenionym Przedmiarze Robót, tam gdzie ma to zastosowanie, a poza tym po 

takich stawkach i cenach , jakie może ustalić Inżynier w ramach postanowień Kontraktu. 

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. 

Krótkie opisy pozycji w Przedmiarze Robót przedstawione są tylko dla celów identyfikacyjnych i 

nie powinny w żaden sposób modyfikować bądź anulować szczegółowego opisu zawartego w 

Warunkach Kontraktu lub Specyfikacjach. Wyceniając poszczególne pozycje, należy odnosić 

się do Warunków Kontraktu, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych oraz Dokumentacji Projektowej w celu uzyskania pełnych wskazówek, informacji, 

instrukcji lub opisów robót i zastosowanych materiałów. Oczywistym jest też, że Roboty muszą 

być wykonane według zasad fachowego wykonawstwa i wskazówek Inżyniera ku jego pełnemu 

zadowoleniu. 

Układ strukturalny Przedmiaru Robót ściśle odpowiada układowi Szczegółowych Specyfikacji 

Technicznych – pozycje Przedmiaru Robót (poza tabelą „Koszty ogólne”) odpowiadają 

trzeciemu zagłębieniu Wymagań Szczegółowych. 
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WARUNKI OGÓLNE 

2.1 Przedmiar Robót jest integralną częścią dokumentów Kontraktu. Przedmiar Robót 

podaje zakres Robót do wykonania, opisanych w dokumentach Kontraktu. 

2.2 Przyjmuje się, że pozycje Przedmiaru Robót pokrywają wszystkie potrzeby i 

zobowiązania wymagające wypełnienia warunków Kontraktu.  

Ceny jednostkowe podane przez Wykonawcę muszą pokrywać wszystkie koszty 

wykonania Robót i koszty związane z: 

 wypełnieniem obowiązków wynikających z Kontraktu i wszystkich innych 

zobowiązań i wymagań związanych z prowadzeniem Robót wyspecyfikowanych 

w Kontrakcie lub wynikających z Kontraktu.  

 kosztami analiz laboratoryjnych i kosztami związanymi 

 kosztami dostawy, magazynowania, zabezpieczenia, ubezpieczenia materiałów I 

urządzeń oraz wszelkimi kosztami związanymi, 

 sprzętem, jego dostawą, utrzymaniem, zasilaniem, zużyciem mediów dla 

potrzeb wykonania Robót objętych Kontraktem, 

 wszelkimi pracami i materiałami pomocniczymi 

 kosztami ogólnymi, zyskiem, podatkami itd. 

2.3 Pozycje Przedmiaru Robót opisują w sposób skrócony zakres Robót objętych 

Kontraktem. 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 Kontraktu. 

2.4 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. 

2.5 Roboty opisane w każdej pozycji Przedmiaru Robót winny być wykonywane w 

sposób kompletny opisany w Specyfikacjach Technicznych, z zachowaniem jakości 

i zgodnie z wymaganiami Inżyniera. 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 nieopisane w dokumentach Kontraktu 
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PRZEDMIAR ROBÓT 

3.1 Liczba i wymiar ustalone dla każdej pozycji Przedmiaru Robót, są oszacowaną 

ilością każdego rodzaju prac, które będą prowadzone na podstawie zawartego 

Kontraktu, 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 zlecanych przez Inżyniera. 

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. 

3.4 Każda pozycja Przedmiaru Robót, której rozliczenie jest przewidziane kwotą 

ryczałtową i dla której nie ustalono harmonogramu płatności będzie rozliczona po 

kompletnym wykonaniu wszelkich robót składowych rozliczanych w pozycji, w 

sposób gwarantujący zadowolenie Inżyniera. 

 

CENY JEDNOSTKOWE 

4.1 Ceny jednostkowe w Przedmiarze Robót winny być podawane 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 Wykonawcę pozostaje cena jednostkowa. 

4.5 Wszystkie podatki (z wyłączaniem podatku VAT)  wynikające z Kontraktu będą 

wliczone w ceny jednostkowe. 
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II. TABELE PRZEDMIARU ROBÓT 

 

II.1.   Podsumowanie 

Lp. Wyszczególnienie 
Wartość 

[PLN] 

1 Koszty ogólne   

2 Kanalizacja sanitarna   

3 
Nadzór kierownika budowy nad budową sieci 

wodociągowej 
 

4 CENA OFERTOWA NETTO   

5 PODATEK VAT     

6 RAZEM CENA OFERTOWA z VAT   

 

 

II.2.   KANALIZACJA SANITARNA 

 

Lp. 
Kod 

przedmiaru 

Nr 
Specyfikacji 
Technicznej     

Nazwa i opis pozycji przedmiaru                               

Jednostki miary                                 
Cena 

jednostk. 
netto 

Wartość 
netto 

nazwa          ilość [PLN] [PLN] 

KOSZTY OGÓLNE 

1 0000-0092 ST-00 Koszty zawarcia ubezpieczeń na Roboty 
Kontraktowe 

ryczałt 1 
    

2 0000-0093 ST-00 Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania 
i wszystkich wymaganych Gwarancji 

ryczałt 1 
    

3 0000-0095 ST-00 Dokumenty Wykonawcy ryczałt 1     

4 0000-0096 ST-00 Koszty związane z Informacją na terenie 
budowy 

ryczałt 1 
    

5 0000-0097 ST-00 Koszty organizacji ruchu i zabezpieczeń ryczałt 1     

6 0000-0098 ST-00 Koszty zajęcia pasa drogowego ryczałt 1     

7 0000-0910 ST-00 Koszty Prób Końcowych ryczałt 1     

Razem dział: KOSZTY OGÓLNE     

Kanalizacja podciśnieniowa 

  
45111000-8 
45232410-9 

  Roboty ziemne i montażowe dla kanalizacji podciśnieniowej 
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8   
ST-01 
ST-06          
ST-08 

Sieć kanalizacji podciśnieniowej z rur PE o 
średnicy 90, zgrzewanych doczołowo, z 
podsypka i obsypką grub.15cm, próbą 
szczelności, z wszelkimi robotami ziemnymi i 
odwodnieniowymi, zabezpieczeniem wykopów, 
zabezpieczeniem istniejących kabli, rur i 
ogrodzeń, kształtkami i armaturą, rurami 
ochronnymi, oznakowaniem trasy rurociągu, 
układanie kabli wielożyłowych YKY5x1,5 dla 
systemu BUS. Odwóz nadmiaru ziemi. 

Zasypanie z ubiciem warstwami. 

m 120,2       

9   
ST-01 
ST-06    
ST-08 

Sieć kanalizacji podciśnieniowej z rur PE o 
średnicy 110, zgrzewanych doczołowo, z 

podsypka i obsypką grub.15cm, próbą 
szczelności, z wszelkimi robotami ziemnymi i 
odwodnieniowymi, zabezpieczeniem wykopów, 
z zabezpieczeniem istniejących kabli, rur i 
ogrodzeń, kształtkami i armaturą, rurami 
ochronnymi, oznakowaniem trasy rurociągu, 
układanie kabli wielożyłowych YKY5x1,5 dla 
systemu BUS. Odwóz nadmiaru ziemi. 
Zasypanie z ubiciem warstwami. 

m 291,9        

10   
ST-01 
ST-06     
ST-08 

Sieć kanalizacji podciśnieniowej z rur PE o 
średnicy 160, zgrzewanych doczołowo, z 
podsypka i obsypką grub.15cm, próbą 
szczelności, z wszelkimi robotami ziemnymi i 
odwodnieniowymi, zabezpieczeniem wykopów, 
z zabezpieczeniem istniejących kabli, rur i 
ogrodzeń, kształtkami i armaturą,  
oznakowaniem trasy rurociągu, układanie 
kabli wielożyłowych YKY5x1,5 dla systemu 
BUS. Odwóz nadmiaru ziemi. Zasypanie z 
ubiciem warstwami. 

m 1 316,8        

11   

ST-01 
ST-06    
ST-08 

 

Sieć kanalizacji podciśnieniowej z rur PE o 
średnicy 225, zgrzewanych doczołowo, z 
podsypka i obsypką grub.15cm, próbą 
szczelności,  wszelkimi robotami ziemnymi i 
odwodnieniowymi, zabezpieczeniem wykopów, 
z zabezpieczeniem istniejących kabli, rur i 
ogrodzeń, kształtkami i armaturą, rurami 
ochronnymi, oznakowaniem trasy rurociągu, 
układanie kabli wielożyłowych YKY5x1,5 dla 
systemu BUS 

m 225,8        

12   
ST-01     
ST-03 
ST-06 

Odgałęzienia z rur PVC 160, z podsypką i 
obsypką i próbami szczelności, z wszelkimi 
robotami ziemnymi i odwodnieniowymi, 
zabezpieczeniem wykopów, z rurami 
ochronnymi. Odwóz nadmiaru ziemi. 
Zasypanie z ubiciem warstwami. 

m 1006,53        

13   
ST-01     
ST-05 
ST-06 

Studzienki zbiorcze prefabrykowane, 
monolityczne, żelbetowe z płytą 
przykrywającą i włazem kanałowym typu 
ciężkiego kl. D400 na zatrzask z uszczelką 
gumową wg PN-EN 124, ze złączkami dla 
rurociągów PVC Dz160 i PE 160 i 90 mm, 
stopniami złazowymi ze stali powlekanej 
tworzywem sztucznym, dno wyprofilowane, w 
gotowych wykopach, z wykonaniem 
podbudowy betonowej z C8/10 z grub. 15 cm,  
zainstalowane zawory opróżniające, wykonane 
z polipropylenu wzmocnionego włóknem 
szklanym, sterowane mechanizmem 
pneumatycznym. Zawory tłokowe 90 mm (3”) 
przystosowane do montażu modułu 
umożliwiającego elektroniczne monitorowanie 
i wizualizację pracy. Wszelkie roboty ziemne i 
odwodnieniowe, zabezpieczenie wykopów, 
odwóz nadmiaru ziemi. Zasypanie z ubiciem 

warstwami. 

kpl. 31        
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14   
ST-01     
ST-05 
ST-06 

Studzienki połączeniowe z kręgów 
żelbetowych D1000 mm, łączonych na 
uszczelki, ze zwieńczeniem płytą i włazem na 
pierścieniach dystansowych, ze złączkami dla 
rurociągów PVC Dz 200, 160, klamrami 
złazowymi ze stali powlekanej tworzywem 
sztucznym, w dnie wyprofilowane kinety, właz 
żeliwny ciężki o średnicy 600 mm kl. D400 z 
uszczelką, w gotowych wykopach, z 

wykonaniem podbudowy betonowej z C8/10 z 
grub. 15 cm, głęb. średnia 1,79m. Wszelkie 
roboty ziemne i odwodnieniowe, 
zabezpieczenie wykopów, odwóz nadmiaru 
ziemi. Zasypanie z ubiciem warstwami. 

kpl. 27      

15   
ST-01     
ST-05 
ST-06 

Studzienki połączeniowe z tworzywa 
sztucznego, trzon studzienki z rury 
karbowanej, kineta wykonana z PP wraz z 
uszczelką, o spadku dna 1,5%, zwieńczenie 
studni: właz żeliwny klasy D400 wsparty na 
rurze teleskopowej,  głęb. średnia 1,7m. 
Wszelkie roboty ziemne i odwodnieniowe, 
zabezpieczenie wykopów, odwóz nadmiaru 
ziemi. Zasypanie z ubiciem warstwami. 

kpl. 1        

16  
ST-05 
ST-07 

System monitoringu i wizualizacji zaworów 
podciśnieniowych wraz z w modułami  
umożliwiającymi elektroniczne monitorowanie 
i wizualizację pracy zaworów 
podciśnieniowych. 

kpl. 1   

  Roboty ziemne i montażowe dla sieci  podciśnieniowej RAZEM :   

  45233140-2   Roboty drogowe dla sieci podciśnieniowej 

17  ST-01 

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z 
kamienia polnego. Załadunek i wywiezienie na 
miejsce składowania z opłatami za 
składowanie. Załadunek, transport  i 
rozładunek kamienia polnego na teren  
zarządcy drogi.   
 

m2 749,8   

18   ST-01 

Wykonanie koryta dla odtworzenia dróg 
gruntowych, podbudowy i nawierzchni z 
kruszywa kamiennego stabilizowanego 
mechanicznie z transportem kruszywa. 
Załadunek i wywiezienie na miejsce 
składowania z opłatami za składowanie. 
Regulacja istniejącego uzbrojenia. 

m2 4580,0        

  Roboty drogowe dla sieci    RAZEM :   

Razem kanalizacja podciśnieniowa:   

KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE 

19   Nadzór kierownika budowy nad budową sieci 
wodociągowej 

m 2448,0 
    

Uwaga: Cena jednostkowa za nadzór kierownika budowy nad budową wodociągu nie może przekroczyć 10 zł/mb. 

 


