
PRZEDMIAR ROBÓT 
 

 
Obiekt: STACJA UZDATNIANIA WODY WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ 
 TOWARZYSZĄCĄ W MIEJSCOWOŚCI KLEPACZKA 
 
Kod Wspólnego Słownika Zamówień: 45262000-1, 29832000-0, 45332200-5, 
45332000-3, 45000000-7,  45332300-6, 45331200-8,  45331100-7,  
45300000- 0, 45231300-8, 45231100-6,  
 
Temat opracowania:  

„ROZBUDOWA WODOCIĄGU GMINNEGO - BUDOWA UJĘCIA I 
STACJI UZDATNIANIA WODY  W MIEJSCOWOŚCI KLEPACZKA 
WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ”  
TOM II - CZĘŚĆ TECHNOLOGICZNO -SANITARNA 
TOMIII - SIEĆ WODOCIĄGOWA ŁYSIEC - KLEPACZKA 

 
 

Branża: TECHNOLOGICZNO-SANITARNA 
 
Adres:     Stacja Uzdatniania Wody w miejscowości Klepaczka  

 nr ewid. działek: 199, 197/37, 198/5, 197/22, 193, 192, 191/2, 181, 177/2, 
44/19, 44/9, 44/8, 44/7,   44/6, 44/5, 44/4 obręb 0001 Klepaczka; 349, 
321/41 obręb 0002 Łysiec 

 
                                                    
Inwestor:  GMINA STARCZA  
  ul. Gminna 4,  
  42-261 STARCZA 
 
 
 
Biuro Projektowe: „NBM Technologie” Mroczka i Wspólnicy S.J. 
 42-200 Częstochowa, ul. Bór 143/157 
 
 
 
 
 
 
Sporządził:  mgr inż. Weronika Kulesza 
 
Sprawdził:  mgr inż. Tomasz Tarapacz 
 
 

Częstochowa, styczeń 2014r. 



„Rozbudowa wodociągu gminnego - budowa ujęcia i stacji uzdatniania wody  w miejscowości Klepaczka wraz z 
infrastrukturą towarzyszącą” – TOM II część technologiczno-sanitarna, TOMIII Sieć wodociągowa Łysiec Klepaczka 

- Przedmiar robót 

2 
 

Założenia do przedmiaru robót 
1. Wstęp 

Przedmiar sporządzono w oparciu o dokumentację pt. „Rozbudowa wodociągu 

gminnego - budowa ujęcia i stacji uzdatniania wody  w miejscowości Klepaczka wraz z 

infrastrukturą towarzyszącą” – TOM II część technologiczno-sanitarna, TOMIII Sieć 

wodociągowa Łysiec - Klepaczka. 

Przedmiar robót powinien być odczytywany w powiązaniu ze Specyfikacją Techniczną 

oraz Dokumentacją Techniczną. Oczywistym jest, że roboty muszą być wykonane estetycznie 

według zasad fachowego wykonawstwa i sztuki budowlanej. 

2. Charakterystyka obiektu 
Roboty, których dotyczy Przedmiar robót, obejmuje wszystkie czynności umożliwiające 

i mające na celu i mające na celu wykonanie części instalacji technologicznych  w budynku 

SUW oraz na obiektach towarzyszących w miejscowości Klepaczka gmina Starcza wraz z 

siecią wodociągową Łysiec-Klepaczka. 

W zakres robót objętych niniejszym Przedmiarem robót wchodzi  m.in.: 

a) Wykonanie studni głębinowej wraz z dokumentacją hydrogeologiczną, 

b) Wykonanie obudowy projektowanej studni głębinowej, 

c) Montaż  pompy głębinowej, głowicy studziennej, rurociągów oraz armatury w 

projektowanej studni głębinowej, 

d) Wykonanie instalacji technologicznych (rurociągi ze stali nierdzewnej o połączeniach 

spawanych i kołnierzowych) wraz z montażem urządzeń i armatury towarzyszących  

w budynku SUW, 

e) Wykonanie instalacji dozowania podchlorynu sodu, 

f) Wykonanie instalacji sprężonego powietrza, 

g) Montaż orurowania, pompy i armatury w projektowanym odstojniku wód 

popłucznych, 

h) Wykonanie prób szczelności i dezynfekcji, 

i) Wykonanie podpór pod rurociągi 

j) Wykonanie wewnętrznych instalacji sanitarnych w budynku SUW ( wod-kan, 

wentylacja, osuszanie, ogrzewanie)  

k) Wykonanie wylotu betonowego kanalizacji do istniejącego odbiornika „Ciek od 

Klepaczki” wraz z umocnieniem skarpy i dna „cieku” 
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l) Montaż zbiorników magazynowych wody 2 x V=100 m3 wraz z orurowaniem i 

armaturą. 

m) Wykonanie sieci międzyobiektowych, 

n) Wykonanie sieci wodociągowej Łysiec-Klepaczka-SUW. 

o) Odwodnienie wykopów. 

p) Rozruch stacji, 

3. Wycena 
Wycenę robót należy przeprowadzić w oparciu o przedmiar robót, dokumentację 

projektową oraz specyfikację techniczną.  

4. Założenia kalkulacyjne 
1. Przedmiar robót sporządzono metodą szczegółową. 

2. Przedmiar opracowano w oparciu o normy zawarte w katalogach KNR: 

      W przypadku robót nie ujętych w KNR zastosowano kalkulację własną. 
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