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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

 
Roboty związane z odbudową stawu można podzielić na:
- Roboty przygotowawcze,
- Roboty zasadnicze,
- Roboty pozostałe.
Głównym celem remontu stawu jest zwiększenie jego pojemności i głębokości poprzez jego odmulenie i pogłębienie przy użyciu sprzętu
mechanicznego, po uprzednim spuszczeniu z niego wody poprzez odpompowanie wody do rowu po drugiej stronie drogi. W dnie stawu
planuje się wykonać tymczasowe rząpie, do którego sprowadzona będzie woda. Rząpie to wykonać należy w postaci rowów w dnie,
sprowadzonych do jednego miejsca w najgłębszej części stawu tj. w okolicy istniejącej budowli przelewowej. W ramach odbudowy cza-
szy
stawu wykonać należy profilowanie skarp o nachyleniu 1:n=1:2,5 oraz wykonanie ubezpieczenia stopy skarp w postaci opaski faszyno-
wej
o wymiarach 20x40 pomiędzy dwoma rzędami pali h=1,5 i O8-10cm na długości L=156m. Powyższe rozwiązanie przedstawiono
na mapie zagospodarowania terenu.
Remont budowli upustowej polegać będzie na rozbiórce istniejącego betonowego przyczółka oraz budowy nowego w postaci typowego
stojaka mnicha z rzędną piętrzenia na poziomie istniejącego zwierciadła wody tj. 169,78 m n.p.m., rz.d. stojaka 168,50 oraz rz.d.wl. do
leżaka mniacha 169,50.
W celu umożliwienia wykonania robót w czaszy stawu zaprojektowano:
? Wykonanie w dnie stawu metodą studniarską rząpia z kręgów betonowych O1500mm, głębokości h=2,0m, ze stanowiskiem pompy
z płyty drogowej 300x150x15cm. Pompa szlamowa o napędzie spalinowym z przeznaczeniem do wypompowania pozostałej wody ze
stawu po wstępnym wypompowaniu jej z brzegu. Woda do rząpia doprowadzona zostanie płytkimi tymczasowymi rowkami
? Wykonanie tymczasowego zjazdu do stawu o nachyleniu 1:6 o wymiarach 4,0x12,0m z płyt drogowych 300x150x15cm.
W/w rozwiązania projektowe na czas odbudowy przedstawiono na mapie zagospodarowania terenu.
Docelowy kształt czaszy stawu po jego odmuleniu i pogłębieniu nie ulegnie zasadniczej zmianie w stosunku do stanu obecnego. Po-
wierzchnia
lustra i powierzchnia całkowita stawu pozostanie bez zmian i dalej będzie wynosić 0,21ha, a powierzchnia całkowita stawu 0,
23ha. Natomiast objętość zmagazynowanej wody ulegnie zmianie i wyniesie Vc=3255m3, w stosunku do istniejącej wynoszącej Vc=
2256m3.
Dojazd sprzętu budowlanego oraz samochodów ciężarowych do odwozu gruntu przewidziano od strony południowej, tj. od strony Dz. Nr
213.
Na terenie tym przewidziano wykonanie robót naprawczych ze względu na szkody powstałe w trakcie robót związanych z odbudową cza-
szy
stawu. W trakcie prowadzenia robót związanych z odbudową stawu zostanie w znacznym stopniu zniszczone istniejące zagospodarowa-
nie
Dz. Nr 213 i 212/2 w postaci łąki w pasie od krawędzi stawu w kierunku Dz. Nr 213. W związku z tym przewiduje się po zakończeniu
robót budowlanych przywrócenie do stanu pierwotnego przedmiotowego pasa łąki. Przewidziano wyrównanie terenu na całej
zniszczonej powierzchni Dz. Nr 212/2 i 213 oraz obsiania go mieszanką traw na powierzchni ok. 0,1ha.
 
Kalkulacje szczegółowe ceny jednostkowej:
Cena jednostkowa składa się z kosztów Robocizby (R), kosztw Sprzętu oraz cen materiałów (M) oraz doliczonych narzutów zgodnie z
Secocnebudem na IV kw. 2017 r. czyli:
Koszty pośrednie liczne od R+S
Koszty zakupu liczone od M
Zysk liczony od R+M+S
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oczyszczanie stawu rev11 TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprz ęt Kp Kz Z RAZEM
1 Roboty Przygotowawcze
2 Roboty ziemne na zbiorniku
3 Roboty zabzpieczające skar-

pę zbiornika
4 Uporządkowanie terenu po

składowaniu namułu
5 Uporządkowanie terenu wokół

zbiornika
6 Budowa Mnicha DN400 z

bloczków betonowych
7 Roboty toważyszące

RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Słownie:  
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oczyszczanie stawu rev11 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 45100000-8 Roboty Przygotowawcze
1

d.1
KNR 2-01
0207-02
0214-02 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 1.20 m3 w
gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na od-
ległość 6 km

m3

60 m3 60.000
RAZEM 60.000

2
d.1

KNR 2-01
0235-02
z.sz. 2.5.2.
9907 

Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie
kat. III-IV Wskaźnik zagęszczenia Js = 0.98

m3

60 m3 60.000
RAZEM 60.000

3
d.1

KNR 2-01
0129-02

Wykonanie warstwy odsączającej pod czasowe drogi kołowe i place z płyt żel-
betowych

m2

315 m2 315.000
RAZEM 315.000

4
d.1

KNR 2-01
0129-06

Układanie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych pełnych o po-
wierzchni 1 szt. ponad 3 m2

m2

315 m2 315.000
RAZEM 315.000

5
d.1

KNR 2-01
0129-11

Utrzymanie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych w ciągu 1
miesiąca
Krotność = 4

m2

315 m2 315.000
RAZEM 315.000

6
d.1

KNR 2-01
0129-10

Rozbieranie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych pełnych o
powierzchni 1 szt. ponad 3 m2

m2

315 m2 315.000
RAZEM 315.000

7
d.1

KNR 2-01
0621-05

Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenażowe w dnie wykopu, osadniki piasku - śr.
1500 mm, grunt kat. III

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

8
d.1

KNR 2-01
0129-01

Wykonanie koryta pod czasowe drogi kołowe i place z płyt żelbetowych m2

4.5 m2 4.500
RAZEM 4.500

9
d.1

KNR 2-01
0129-02

Wykonanie warstwy odsączającej pod czasowe drogi kołowe i place z płyt żel-
betowych

m2

4.5 m2 4.500
RAZEM 4.500

10
d.1

KNR 2-01
0129-06

Układanie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych pełnych o po-
wierzchni 1 szt. ponad 3 m2

m2

4.5 m2 4.500
RAZEM 4.500

11
d.1

KNR 2-11-
2601-07 

Pompowanie wody z rząpia pompom szlamową spalinową m-g

500 m-g 500.000
RAZEM 500.000

12
d.1

KNR 2-01
0616-02

Rurociągi stalowe kołnierzowe tymczasowe- śr. 150-200 mm m

50 m 50.000
RAZEM 50.000

13
d.1

KNR 2-01
0207-02
0214-03 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 1.20 m3 w
gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na od-
ległość 9 km

m3

60 m3 60.000
RAZEM 60.000

2 45240000-1 Roboty ziemne na zbiorniku
14

d.2
KNR 2-01
0531-02

Wykonanie i konserwacja materaców drewnianych pod koparki przedsiębierne
o pojemności łyżki do 1,2 m3

m3

4000 m3 4000.000
RAZEM 4000.000

15
d.2

KNR 2-01
0218-04
z.sz. 2.3.2.
9903 z.sz.
2.3.2. 9903
z.sz. 2.3.11
9905 

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 1.20 m3 na
odkład w gruncie kat. I-II Podłoże mokre wymagające użycia materaców.
Grunt oblepiający naczynie robocze. Bez ręcznego wyrównania powierzchni
odkładu.

m3

600 m3 600.000
RAZEM 600.000

16
d.2

KNR 2-01
0212-07
0214-03 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-
III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odległość 6 km

m3

600 m3 600.000
RAZEM 600.000
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oczyszczanie stawu rev11 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
3 45220000-5 Roboty zabzpieczaj ące skarp ę zbiornika

17
d.3

KNR 2-11
0506-05

Wykonanie opasek z faszyny luzem o wymiarach (wysokość/szerokość) 50/20
cm między rzędami kołków

m

156 m 156.000
RAZEM 156.000

4 45246000-3 Uporz ądkowanie terenu po składowaniu namułu
18

d.4
KNR 2-01
0233-05

Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW
(100 KM) w gruncie kat. III

m2

1800 m2 1800.000
RAZEM 1800.000

19
d.4

KNR 2-01
0507-03

Plantowanie skarp i dna rowów - kat.gr.IV przy robotach wodno-melioracyjnych m2

5*160 m2 800.000
RAZEM 800.000

20
d.4

KNR 2-01
0510-01

Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm m2

200 m2 200.000
RAZEM 200.000

21
d.4

KNR 2-01
0510-02

Humusowanie skarp dodatek za każde nast.15 cm humusu
Krotność = 3

m2

200 m2 200.000
RAZEM 200.000

5 45400000-1 Uporz ądkowanie terenu wokół zbiornika
22

d.5
KNR 2-21
0217-03

Mechaniczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej spycharka (grunt niezadarnio-
ny)

m3

1000*0.2 m3 200.000
RAZEM 200.000

23
d.5

KNR 2-01
0233-05

Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW
(100 KM) w gruncie kat. III

m2

1000 m2 1000.000
RAZEM 1000.000

24
d.5

KNR 2-21
0218-03

Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie płaskim m3

200 m3 200.000
RAZEM 200.000

25
d.5

KNR 2-21
0215-05

Wysiew nawozów mineralnych lub wapna nawozowego sprzętem motorowym
w terenie płaskim

ha

0.1 ha 0.100
RAZEM 0.100

26
d.5

KNR 2-21
0405-05

Wykonanie trawników parkowych siewem na terenie płaskim przy uprawie me-
chanicznej na gruncie kat. III z nawożeniem

ha

0.1 ha 0.100
RAZEM 0.100

6 45223200-8 Budowa Mnicha DN400 z bloczków betonowych
27

d.6
KNR-W 2-18
0519-01
analogia

Komory murowane z cegły - grubość muru 1 cegła - Budowa mnicha z blocz-
ków bet. 38x24x14cm o  wysokości 2,0m podstawa 0,8 m

m3

3.14*(0.4^2)*2 m3 1.005
RAZEM 1.005

28
d.6

KNR-W 2-18
0510-04

Podłoża betonowe o grubości 20 cm m3

1*1*0.2 m3 0.200
RAZEM 0.200

29
d.6

KNR 2-14
0601-02
analogia

Prowadnice z ceowników 8cm, L- 4,0m t

8.64*4/1000 t 0.035
RAZEM 0.035

30
d.6

KNNR 10
0303-01

Wykonanie i założenie szandorów o 80x15 - 10 szt m2

0.8*0.15*10 m2 1.200
RAZEM 1.200

7 45100000-8 Roboty towa żyszące
31

d.7
KNR 2-31-
0703-05
analogia

Znak drogowy analogia ustawienie tablicy informacyjno-promocyjnej - tablica z
blach ocynkowanej, wydruk zabezpieczony laminatem UV, wym. 100x70 cm,
na słupkach stalowych ocynkowanych.

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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