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PRZEDMIAR  ROBÓT 

Dział CPV – 45222110 – 3    Składowiska Odpadów 

__________________________________________________________________________________  

OBIEKT:       Kwatera składowa odpadów komunalnych ZUOK Toruo 

ADRES 
INWESTYCJI:    87 – 100 Toruo, ul. Kociewska 3 
 
PRZEDMIOT      Wykonanie przewodów ssących odbioru biogazu ze studni  

KOSZTORYSU:    odgazowujących wraz z odwadniaczami bateryjnymi na             

kwaterze składowej odpadów komunalnych ZUOK w Toruniu. 

 

ZAMAWIAJĄCY:  Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu 

ADRES  

ZAMAWIAJĄCEGO:   87 – 100 Toruo, ul. Grudziądzka 159 

 

Opracowanie:      Konsulting Inwestycyjny i Środowiskowy 

                        Sabina Kowalska 

Wartość kosztorysowa:  0,00  

Słownie: zero złotych 0/100 

__________________________________________________________________  

Grupa – Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów   - CPV 45200000 - 9 

Klasa – Roboty inżynieryjne i budowlane                  - CPV 45220000 - 5                                 

Kategoria - Roboty budowlane w zakresie robót inżynieryjnych, z wyjątkiem 

mostów, tuneli, szybów i kolei podziemnej                - CPV 45222000 – 3 

 

Wejherowo, luty 2012 
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  3.PREAMBUŁA 

   Zakłada się zapoznanie przyszłego Wykonawcę z przedmiarem robót oraz opisem 

robót przedstawionych w projekcie wykonawczym i przedmiarze. 

Przedmiar robot składa się z niżej przedstawionych części:  

a) Karta tytułowa 

b) Spis treści 

c) Preambuła 

d) Ogólna charakterystyka robót 

e) Jednostki miary 

f) Spis działów przedmiaru robót 

g) Tabela przedmiaru robót 

   Przedmiar robot sporządzono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 

z dnia 02.09. 2004 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonywania i odbioru robot 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr. 202 poz. 2072) 

   Przedmiar robot należy traktowad łącznie z innymi dokumentami umowy na  

wykonanie niżej wymienionego zakresu robot, wyszczególnionych w pozycjach 

przedmiarowych. 

4. 0GÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT 

Opracowaniem objęto roboty budowlane niezbędne do wykonania połączenia 

przewodami rurowymi istniejących 24 szt. studni odgazowujących z kródcami 

przyłącza do odbioru biogazu wyprowadzonych z Kontenerowej Stacji Odzysku 

Biogazu (KSOB). Studnie odgazowujące zlokalizowane są na terenie kwatery 

składowej odpadów komunalnych zmieszanych należącej do typu innych niż 

niebezpieczne i obojętne, która jest obiektem technologicznym Zakładu 

Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych (ZUOK) w Toruniu. Studnie oraz 

przyłącza są elementami instalacji ujęcia i utylizacji biogazu wysypiskowego. 

Należy wykonad 24 ssące przewody z rur PE de 63 x 5,8 mm SDR11 (w odcinkach 

prostych 12 mb) o łącznej długości 5020 mb, wraz z wykonaniem warsztatowym,  

dostawą oraz montażem dwóch kompletów odwadniaczy bateryjnych. Ponadto 

należy wykonad warsztatowo 24 szt. głowic studni odgazowujących i zamontowad 

na filtrach istniejących studni. Całośd robót wykonywana będzie w obszarze niecki 
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kwatery składowiska, a 100% robót instalacyjno - montażowych odbywad się 

będzie w odpadach komunalnych. 

  5. JEDNOSTKI MIARY  

W niniejszym opracowaniu zastosowano jednostki obowiązującego 

międzynarodowego układu miar S.I. i tylko takie należy stosowad do 

wykonywania wyceny 

     Zastosowano niżej wymienione jednostki: 

(m) oznacza      metr 

(mb) oznacza     metr bieżący 

(m2) oznacza     metr kwadratowy 

(m3) oznacza     metr sześcienny 

(g)  oznacza     gram   

(kg) oznacza      kilogram 

(t) oznacza       tona 

(ha) oznacza      hektar 

(%) oznacza       procent 

(godz.) oznacza    godzinę 

(mies.) oznacza    miesiąc 

(szt.) oznacza     sztuka 

(mp) oznacza     metr przestrzenny 

6. SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU ROBÓT 

Lp. Kod CPV Nazwa 

 45200000 – 9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 
obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie 
inżynierii lądowej i wodnej 

1  Roboty przygotowawcze 

2  Roboty ziemne i zewnętrzne instalacje gazowe 

3  Elementy z PE wykonane warsztatowo             
(dostawa wraz z montażem) 

7. TABELA PRZEDMIARU ROBÓT 
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