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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Dotyczy: Budowa kanalizacji deszczowej oraz remont drogi wojewódzkiej 423 w miejscowości Januszkowice.
 
 
LOKALIZACJA TERENU INWESTYCJI 
Wykonanie remontu drogi wraz z budową kanalizacji deszczowej obejmie odcinek drogi wojewódzkiej 423 od posesji 72 w ciągu DW do
skrzyżowania z ul. Lompy w Januszkowicach. Obszar robót obejmuje również ul. Młyńską łączącą się z DW 423.
Administracyjnie obszar objęty inwestycją położony jest na terenie gminy Zdzieszowice,  w powiecie krapkowickim, w południowo-środ-
kowej części województwa opolskiego.  
Realizację przedmiotowej inwestycji przewiduje się na następujących działkach ewidencyjnych położonych na gruntach gminy Zdzieszo-
wice, obręb Januszkowice: 
  
-  ark. nr 3  działki nr 401; 
-  ark. nr 5  działki nr 491/1, 492, 493, 498; 
-  ark. nr 6  działki nr 524; 
-  ark. nr 9  działki nr 761, 771/1, 775, 777; 
 
Droga wojewódzka nr 423 na całym odcinku przebiegającym przez miejscowość
Januszkowice jest drogą jednojezdniową. W terenie zabudowy posiada ona w głównie przekrój
półuliczny. W terenie zabudowy przy drodze zlokalizowany jest chodnik o zmiennej szerokości
od 1,0 m do 2,0 m. Chodnik ten częściowo przylega do jezdni , częściowo zaś oddzielony jest
od jezdni pasem zieleni.
Nawierzchnia jezdni - bitumiczna o przekroju daszkowym na odcinkach prostych oraz
o spadku jednostronnym na łukach. Szerokość jezdni ok. 5,0 - 6,5 m.
Wody opadowe i roztopowe odprowadzane są powierzchniowo do rowów przydrożnych
i na pobocza oraz w części do istniejącej kanalizacji deszczowej poprzez wpusty uliczne
W rejonie projektowanej inwestycji występują głównie: jednorodzinne budownictwo
mieszkaniowe z zabudowaniami gospodarczymi, pola i grunty uprawne. Uzbrojenie terenu
stanowią napowietrzne i podziemne linie teletechniczne i energetyczne, sieć gazowa oraz sieć
wodociągowa.
 
Zakres opracowania 
Zakres rzeczowy projektu i przebudowy drogi obejmuje: 
 
o wyniesienie lokalizacji urządzeń, trasy rurociągów oraz kolidującego uzbrojenia
o w teren;
o rozebranie nawierzchni bitumicznej wraz z podbudową;
o rozebranie krawężników i nawierzchni chodnika wraz z podbudową;
o zdjęcie humusu warstwą średnio 30cm, ręcznie lub spycharkami, przemieszczając
o na odległość do 2,0 m od krawędzi wykopu;
o rozbiórkę istniejących umocnień w obrębie wylotów W-4, W-5;
o wycinka kolidujących drzew znajdujących się w pasie drogowym;
o kanały sieciowe z rur ?400mm PVC-U   - 212,5 m; 
o kanały sieciowe z rur ?315mm PVC-U   - 1384,05 m; 
o ?160mm PVC-U      - 279,85 m; 
o studnie kanalizacyjne rewizyjne ?1000mm betonowe   - 50 szt.; 
o studzienki wpustowe ściekowe  - 58 szt.; 
o budowlę wylotową W-4 dla kanału DN400  - 1 kpl.; 
o budowlę wylotową W-5 dla kanału DN300  - 1 kpl.; 
o roboty drogowe, a w tym roboty rozbiórkowe oraz budowa nowej konstrukcji drogi:
 
a) warstwa odsączająca,
b) podbudowa tłuczniowa,
c) podbudowa bitumiczna,
d) warstwa wiążąca,
e) warstwa ścieralna.
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Lp. Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 BRANŻA DROGOWA
1.1 A.CZĘŚĆ OGÓLNA   

1.1.
1

Warunki Ogólne

1
d.1.
1.1

DM.00.00.
00

Koszty związane z dostosowaniem się do Warunków Ogólnych kontraktu ryczałt

1 ryczałt 1,00
RAZEM 1,00

2
d.1.
1.1

DM.00.00.
00

Opracowanie i zatwierdzenie tymczasowej organizacji ruchu, dostarczenie i
montaż tymczasowego oznakowania robót na czas trwania robót wraz  z kosz-
tami jego utrzymania i demontażu

ryczałt

1 ryczałt 1,00
RAZEM 1,00

1.2 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ
1.2.

1
Roboty pomiarowe

3
d.1.
2.1

D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
równinnym

km

1,72+0,25 km 1,97
RAZEM 1,97

1.2.
2

Roboty rozbiórkowe

4
d.1.
2.2

D-05.03.11 Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm m

2620,00+618,00 m 3238,00
RAZEM 3238,00

5
d.1.
2.2

D-05.03.11 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 20 cm m2

pełna przebudowa
2236,0+150,0 m2 2386,00

RAZEM 2386,00
6

d.1.
2.2

D-05.03.11 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 15 cm m2

nakładka
1720,0*6,5-2236,0 m2 8944,00
ul. Młyńska
1430,0 m2 1430,00

RAZEM 10374,00
7

d.1.
2.2

D-01.02.04 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 25 cm m2

pełna przebudowa
2236,0+150,0 m2 2386,00
ul. Młyńska
1430,0 m2 1430,00

RAZEM 3816,00
8

d.1.
2.2

D-01.02.04 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej o wysokości
18 cm na podsypce cementowo-piaskowej

m2

250,0 m2 250,00
RAZEM 250,00

9
d.1.
2.2

D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypełnie-
niem spoin piaskiem

m2

125,0*1,0 m2 125,00
20,0+20,0+20,0 m2 60,00

RAZEM 185,00
10

d.1.
2.2

D-01.02.04 Rozebranie krawężników betonowych 20x30 cm na podsypce cementowo-pias-
kowej

m

125,0+25,0+420,0 m 570,00
40,0 m 40,00

RAZEM 610,00
11

d.1.
2.2

D-01.02.04 Rozebranie ław pod krawężniki z betonu m3

125,0*0,1 m3 12,50
40,0*0,1 m3 4,00

RAZEM 16,50
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12
d.1.
2.2

D-01.02.04 Rozbiórka istniejących umocnień w obrębie wylotów W-2, W-4, W-5 i W-6 kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

13
d.1.
2.2

D-01.02.04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyłado-
waniu samochodem samowyładowczym na składowisko Wykonawcy wraz z
kosztami składowania

m3

poz.5*0,2 m3 477,20
poz.6*0,15 m3 1556,10
poz.7*0,25 m3 954,00
poz.8*0,18*1,3 m3 58,50
poz.9*0,08*1,5 m3 22,20
poz.10*0,3*0,2*1,5 m3 54,90
poz.11*0,1*1,5 m3 2,48
poz.12*25 m3 25,00

RAZEM 3150,38
14

d.1.
2.2

D-01.02.04 Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, infor-
macyjnych

szt.

10+10 szt. 20,00
5 szt. 5,00

RAZEM 25,00
15

d.1.
2.2

D-01.02.04 Rozebranie słupków do znaków szt.

10+10 szt. 20,00
5 szt. 5,00

RAZEM 25,00
16

d.1.
2.2

D-01.02.04 Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcz-
nym na bazę ZDW

t

poz.14*0,025 t 0,63
RAZEM 0,63

1.2.
3

Roboty ziemne

17
d.1.
2.3

D-02.01.01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.IV
z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na składowisko Wykonawcy
wraz z kosztami składowania

m3

pełna przebudowa
(2236,0*9,5+150,0)*0,1 m3 2139,20

RAZEM 2139,20
18

d.1.
2.3

D-02.03.01 Formowanie i zagęszczanie nasypów piaszczystych  - GRUNT Z DOWOZU m3

1720,0*1,5*0,3 m3 774,00
RAZEM 774,00

1.3 ROBOTY DROGOWE
1.3.

1
Warstwa ods ączająca

19
d.1.
3.1

D-04.02.01 Mechanicze zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach - grubość
warstwy po zag. 10 cm

m2

chodnik
125,0 m2 125,00

RAZEM 125,00
1.3.

2
Podbudowy z mieszanki niezwi ązanej

20
d.1.
3.2

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu
15 cm

m2

pełna przebudowa
2236,0*1,15+150,0*1,15 m2 2743,90
kanały
212,50*2 m2 425,00
1417,00*2 m2 2834,00
115,00*2 m2 230,00
309,50*2 m2 619,00
ul. Młyńska
1430,0 m2 1430,00

RAZEM 8281,90
21

d.1.
3.2

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu
10 cm

m2

chodnik
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125,0 m2 125,00
ul. Młyńska
1430,0 m2 1430,00
pełna przebudowa
2236,0*1,15+150,0*1,15 m2 2743,90
kanały
212,50*2 m2 425,00
1417,00*2 m2 2834,00
115,00*2 m2 230,00
309,50*2 m2 619,00

RAZEM 8406,90
1.3.

3
Podbudowy  bitumiczne

22
d.1.
3.3

D-04.03.01 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej
Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem

m2

poz.23 m2 6732,60
RAZEM 6732,60

23
d.1.
3.3

D-04.07.01 Podbudowa z AC22P - grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm m2

pełna przebudowa
2236,0*1,1+150,0*1,1 m2 2624,60
kanały
212,50*2,0 m2 425,00
1417,00*2,0 m2 2834,00
115,00*2,0 m2 230,00
309,50*2,0 m2 619,00

RAZEM 6732,60
1.3.

4
Nawierzchnie

24
d.1.
3.4

D-05.02.01 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. 10 cm m2

1720,0*1,0*2 m2 3440,00
RAZEM 3440,00

25
d.1.
3.4

D-04.03.01 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)
Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem

m2

poz.26/0,04/2,65 m2 11330,00
poz.27 m2 11330,00
poz.28 m2 11330,00

RAZEM 33990,00
26

d.1.
3.4

D-05.03.05b Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką AC16W t

1720,0*6,5*0,04*2,65+150,0*0,04*2,65 t 1200,98
RAZEM 1200,98

27
d.1.
3.4

D-05.03.05b Nawierzchnia z AC16W - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcze-
niu 5 cm

m2

nakładka i pełna przebudowa
1720,0*6,5+150,0 m2 11330,00

RAZEM 11330,00
28

d.1.
3.4

D-05.03.13a Nawierzchnia z SMA 11S  - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz.
4 cm

m2

nakładka i pełna przebudowa
1720,0*6,5+150,0 m2 11330,00

RAZEM 11330,00
29

d.1.
3.4

D-05.03.30 Połączenie nowej i starej konstrukcji przy pomocy siatki geosyntetycznej m2

6,5*2,0*2*2 m2 52,00
RAZEM 52,00

1.3.
5

Oznakowanie poziome

30
d.1.
3.5

D-07.01.01  Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - za pomocą mas chemout-
wardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie

m2

0,5*4,0*6*3 m2 36,00
nakładka
1720,0*0,12*2 m2 412,80

RAZEM 448,80

- 5 -

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 3412



Januszkowice III kw 2016 v4.ath PRZEDMIAR

Lp. Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1.3.
6

Oznakowanie pionowe

31
d.1.
3.6

D-07.02.01 Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm szt.

10+10 szt. 20,00
5 szt. 5,00

RAZEM 25,00
32

d.1.
3.6

D-07.02.01 Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-
formacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2

szt.

10+10 szt. 20,00
5 szt. 5,00

RAZEM 25,00
1.3.

7
Kraw ężniki i obrze ża

33
d.1.
3.7

D-08.01.01 Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem ław be-
tonowych na podsypce cementowo-piaskowej - ława z betonu C16/20

m

1720,0*2 m 3440,00
RAZEM 3440,00

34
d.1.
3.7

D-08.02.02 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na kruszywie łamanym
0/4mm - kostka kolorowa

m2

125,0 m2 125,00
RAZEM 125,00

35
d.1.
3.7

D-08.03.01 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej,
spoiny wypełnione zaprawą cementową

m

125,0 m 125,00
RAZEM 125,00

36
d.1.
3.7

D-08.03.01 Ława pod obrzeża betonowa z oporem - ława z betonu C16/20 m3

poz.35*0,035 m3 4,38
RAZEM 4,38

2 ODWODNIENIE - KANALIZACJA DESZCZOWA
37

d.2
D.03.02.01 Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat.

gruntu III)
dół.

25 dół. 25,00
RAZEM 25,00

38
d.2

D.03.02.01 Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach piono-
wych w gruntach suchych kat. I-II z ręcznym wydobyciem urobku

m3

0,20*(1,20*1,70*1744,50+1,00*1,40*309,50) m3 798,42
RAZEM 798,42

39
d.2

D.03.02.01 Wykopy oraz przekopy o głębokości do 3.0 m wykonywane na odkład koparka-
mi podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. I-II

m3

0,80*(1,20*1,70*1744,50+1,00*1,40*309,50) m3 3193,66
RAZEM 3193,66

40
d.2

D.03.02.01 Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o gł. do 3,0 m wypras-
kami w gruntach suchych kat. I-II wraz z rozbiórką(szer. do 1 m)

m2

2*(1,70*1744,50+1,40*309,50) m2 6797,90
RAZEM 6797,90

41
d.2

D.03.02.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj. łyżki 0.60 m3 w
gruncie kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem
urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi

m3

798,42+3193,66 m3 3992,08
RAZEM 3992,08

42
d.2

D.03.02.01 Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do
1.5 m w gr.kat. I-III - analogia - zasypanie ręczne 20% wykopu po wykonanych
robotach montażowych (materiał nowy z dowozu piasek lub pospółka); w cenie
uwzględnić koszt zakupu i transportu materiału.

m3

0,20*(3992,08-480,58-1406,27) m3 421,05
RAZEM 421,05

43
d.2

D.03.02.01 Nasypy wykonywane koparkami zgarniakowymi z bezpośrednim przerzutem
gruntu uzyskanego z ukopu; grunt kat.I-II - analogia - zasypanie mechaniczne
80% wykopu po wykonanych robotach montażowych (materiał nowy z dowozu
piasek lub pospółka); w cenie uwzględnić koszt zakupu i transportu materiału.

m3

0,80*(3992,08-480,58-1406,27) m3 1684,18
RAZEM 1684,18

44
d.2

D.03.02.01 Zagęszczanie nasypów z gruntu spoistego kat.I-II ubijakami mechanicznymi
(współczynnik zagęszczenia Is=1,02)

m3

421,05+1684,18 m3 2105,23
RAZEM 2105,23
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45
d.2

D.03.02.01 Podłoża pod kanały i obiekty żwirowo-piaskowa grub. 15 cm - podsypka pod ka-
nały - w cenie uwzględnić zakup i dowóz piasku. Obmiar wg tabeli robót ziem-
nych.

m3

0,20*(1,20*1744,50+1,00*309,50) m3 480,58
RAZEM 480,58

46
d.2

D.03.02.01 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 30 cm - zasypka kana-
łów - w cenie uwzględnić zakup i dowóz piasku.

m3

1,20*(0,70*212,50+0,62*1417,00+0,45*115,00)+1,00*0,36*309,50 m3 1406,27
RAZEM 1406,27

47
d.2

D.03.02.01 Kanały z rur PVC klasy SN8 SDR34 łączonych na wcisk o śr. zewn.400 mm -
sieć kanalizacji deszczowej grawitacyjna

m

212,50 m 212,50
RAZEM 212,50

48
d.2

D.03.02.01 Kanały z rur PVC klasy SN8 SDR34 łączonych na wcisk o śr. zewn.315 mm -
sieć kanalizacji deszczowej grawitacyjna

m

1417,00 m 1417,00
RAZEM 1417,00

49
d.2

D.03.02.01 Kanały z rur PVC klasy SN8 SDR34 łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm -
sieć kanalizacji deszczowej grawitacyjna

m

115,00 m 115,00
RAZEM 115,00

50
d.2

D.03.02.01 Kanały z rur PVC klasy SN8 SDR34 łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm -
przyłącza wpustów deszczowych

m

309,50 m 309,50
RAZEM 309,50

51
d.2

D.03.02.01 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o
głębok. 2,5m - studnie z włazem klasy D400kN

stud.

7 stud. 7,00
RAZEM 7,00

52
d.2

D.03.02.01 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o
głębok. 2,0m - studnie z włazem klasy D400kN

stud.

26 stud. 26,00
RAZEM 26,00

53
d.2

D.03.02.01 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o
głębok. 1,5m - studnie z włazem klasy D400kN

stud.

26 stud. 26,00
RAZEM 26,00

54
d.2

D.03.02.01 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o
głębok. 1,0m - studnie z włazem klasy D400kN

stud.

2 stud. 2,00
RAZEM 2,00

55
d.2

D.03.02.01 Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr. 500 mm z osadni-
kiem bez syfonu

szt.

73,00 szt. 73,00
RAZEM 73,00

56
d.2

D.03.02.01 Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 400 mm m

212,50 m 212,50
RAZEM 212,50

57
d.2

D.03.02.01 Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 315 mm m

1417,00 m 1417,00
RAZEM 1417,00

58
d.2

D.03.02.01 Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 250 mm m

115,00 m 115,00
RAZEM 115,00

59
d.2

D.03.02.01 Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 160 mm m

309,50 m 309,50
RAZEM 309,50

60
d.2

D.03.02.01 Kamerowanie kanalizacji deszczowej o śr. 400, 315 i 250 m

212,50+1417,00+115,00 m 1744,50
RAZEM 1744,50

61
d.2

D.03.02.01 Budowa kompletnej budowli wylotowej W-2 dla kanału DN250 zgodnie z rys. 5.
1 projektu wykonawczego.

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

62
d.2

D.03.02.01 Budowa kompletnej budowli wylotowej W-4 dla kanału DN400 zgodnie z rys. 5.
2 projektu wykonawczego

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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63
d.2

D.03.02.01 Budowa kompletnej budowli wylotowej W-5 dla kanału DN300 zgodnie z rys. 5.
3 projektu wykonawczego

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

64
d.2

D.03.02.01 Budowa kompletnej budowli wylotowej W-6 dla kanału DN250 zgodnie z rys. 5.
4 projektu wykonawczego

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

65
d.2

D.03.02.01 Budowa kompletnej budowli wylotowej W-7 dla kanału DN300 zgodnie z rys. 5.
5 projektu wykonawczego. W pozycji ująć koszt odmulenia rowu na odcinku
100m poniżej wylotu, wyprofilowania skarp oraz umocnienia płytami typu jomb
na tym odcinku.

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

66
d.2

D.03.02.01 ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE Zabezpieczenie kabla w ziemi - rura ochronna
dwudzielna 110/3,0mm na kablach telekomunikacyjnych i energetycznych

zabezp
.

18,00 zabezp
.

18,00

RAZEM 18,00
67

d.2
D.03.02.01 Oznakowanie trasy kanalizacji w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego m

212,50 m 212,50
1417,00 m 1417,00
115,00 m 115,00
309,50 m 309,50

RAZEM 2054,00
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