
Rozbudowa Inkubatora Technologicznego wraz z Centru m Obsługi 
Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego – III  etap 

 
PRZEDMIAR ROBÓT 

(SST-S7) 
 

PRZEBUDOWA I ZABEZPIECZENIE ISTNIEJĄCEGO GAZOCIĄGU 
ŚREDNIEGO CIŚNIENIA (DO 0,5 MPA) NA ODCINKU G1-G2  
W ZWIĄZKU Z ROZBUDOWĄ INKUBATORA 
TECHNOLOGICZNEGO Z CENTRUM OBSŁUGI PPNT W 
JASIONCE-III ETAP BUDYNEK „HALA NR4” DZ.NR 1867/161, 
1867/162. 
 
INWESTYCJA: Budowa budynku Hali nr 4  wraz z niezb ędną 
    infrastruktur ą techniczn ą realizowane w ramach 

Rozbudowy Inkubatora Technologicznego  
wraz z Centrum Obsługi PPNT  
 

OBIEKT:  Budynek „Hala nr 4”  
 

ADRES:  działki nr 1867/161, 1867/162 w Jasionce  
 
INWESTOR:  Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 
   35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51 
 
JEDNOSTKA 
PROJEKTOWANIA: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 
   Centrum Projektowe „Miastoprojekt” w Rzeszowie 
   35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51 
KODY CPV:    

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę 
45111213-4 - Roboty w zakresie oczyszczania terenu 
45112210-0 - Usuwanie wierzchniej warstwy gleby 
45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45111230-9 - Roboty w zakresie stabilizacji gruntu 
45111240-2 - Roboty w zakresie odwodnienia gruntu 
45231100-6 - Ogólne roboty budowlane związane z budowa rurociągów 
45231110-9 - Układanie rurociągów 
45231220-3 - Sieci gazowe 
45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 
45233140-2 - Podbudowy z kruszyw i piasku 
 
BRANŻA SANITARNA 

 IMIĘ I NAZWISKO UPRAWNIENIA DATA PODPIS 

OPRACOWAŁ techn. Mieczysław Bober S-164/93 09.2014  
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Zewnętrzna instalacja gazowa

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Przebudowywana istniejąca sieć gazowa realizowana będzie w technologii rur polietylenowych.
Długość sieci wynosić będzie:
PE 180 x 10,3 mm - L= 139,50 m
Projektowana sieć wykonać  należy z rur polietylenowych  z  PE  typ  100  SDR17,6.
Przebudowywana  sieć  gazowa  średniego  ciśnienia  o  160 (PE)  od pkt. ,,G1 – G2’’ przebiega  przez działkę 1867/161. 1867/162.
Ze względu na projektowaną drogę dojazdową do parkingów dla projektowanego budynku Hali Nr 4 w Jasionce oraz ukształtowaniem 
terenu zachodzi konieczność założenia rury osłonowej na gazociągu przebiegającym pod projektowanym wjazdem na działkę oraz 
podniesieniem rzędnej terenu przy ukształtowaniu działki zachodzi konieczność przebudowy (podniesieniu – wypłyceniu) istniejącego 
gazociągu.
Przed lub w trakcie układania w wykopie rur należy przeprowadzić kontrolę zewnętrznych powierzchni rur polietylenowych oraz innych 
elementów z tworzyw sztucznych. Na powierzchniach tych nie powinny występować uszkodzenia mechaniczne takie jak rysy, 
zadrapania, zadziory itp. Dla gazociągów z rur polietylenowych dopuszcza się występowanie rys i zadrapań, których głębokość nie 
przekracza 10% grubości ścianki, lecz nie więcej niż 0,5 mm. Odcinki rur mające na powierzchniach zewnętrznych niedopuszczalne rysy
i zadrapania należy wyciąć. W trakcie kontroli stanu powierzchni zewnętrznej rur należy sprawdzić oznakowanie zgrzewów. Zgrzewy 
powinny być opisane na rurze przy użyciu pisaka wodoodpornego. Opis powinien być zgodny z protokołem zgrzewania.
Z przeprowadzonej kontroli należy sporządzić protokół podpisany przez kierownika robót i inspektora nadzoru.
Gazociąg należy układać na wyrównanym podłożu i podsypce o grubości warstwy 0,1 m z piasku lub przesianego gruntu rodzimego.
Po ułożeniu gazociągu w wykopie należy przeprowadzić pomiary geodezyjno – inwentaryzacyjne.
Dla osiągnięcia stabilizacji temperatury i likwidacji naprężeń termicznych układanie gazociągu należy wykonywać w następujących 
etapach:
1. Wyrównać dno wykopu.
2. Wykonać podsypkę.
3. Ułożyć (luźno) gazociąg w wykopie.
4. Wykonać obsypkę rury PE piaskiem lub przesianym rodzimym gruntem do wysokości górnej tworzącej rury.
5. Po około 1-2 godzinach niezbędnych na stabilizację termiczną, wykonać nadsypkę i zasypkę gruntem rodzimym pozbawionym 
kamieni, gruzu, złomu, desek itp. elementów.
Po wykonaniu kontroli jakości połączeń i odbiorze prac zgrzewalniczych przeprowadza się wstępne badanie szczelności przed 
opuszczeniem gazociągu do wykopu bez zamontowanej armatury.
Po pozytywnym wyniku wstępnej próby szczelności i zasypaniu gazociągu należy przeprowadzić próby wytrzymałości i szczelności. 
Miejsca połączeń końców odcinków próbnych, powinny być odkryte podczas wykonywania próby.
Przed wykonaniem nadsypki w trakcie zasypywania gazociągu, bezpośrednio nad gazociągiem należy  ułożyć taśmę lokalizacyjną lub 
przewód lokalizacyjny, a na wysokości 0,4 m nad gazociągiem należy ułożyć taśmę ostrzegawczą.
Po wykonaniu prac montażowych, ułożeniu gazociągu w wykopie należy dokonać odbiorów skrzyżowań gazociągu z ewentualnie 
istniejącym uzbrojeniem podziemnym. Na okoliczność dokonanych odbiorów skrzyżowań wykonawca robót spisuje z właścicielem 
istniejącego uzbrojenia stosowny protokół.
Słupki oznaczeniowe umieszczone zostaną bezpośrednio nad gazociągiem na głębokości zapewniającej ich stabilność w terenie.

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji Ilość Krot. J.m.

Nr STWiOR: SST-S7
1 Nr STWiOR: SST-S7

Roboty Ziemne
1.1 Nr STWiOR: SST-S7

KNR 201/215/1
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,15˙m3, grunt kategorii I-II - 80% 107,136 m3

1.2 Nr STWiOR: SST-S7
KNR 201/317/1 (1)
Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku 
łopatą lub wyciągiem ręcznym, głębokość do 1.5˙m, kategoria gruntu I-II, szerokość wykopu 0.8-1.5˙m - 20% 26,784 m3

1.3 Nr STWiOR: SST-S7
KNR 201/230/1 (1)
Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10˙m, grunt kategorii I-III, spycharka 55˙kW 
(75˙KM) - 80% 84,189 m3

1.4 Nr STWiOR: SST-S7
KNR 201/320/2 (1)
Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 1.5˙m, kategoria gruntu III-IV, szerokość 
wykopu 0.8-1.5˙m - 20% 21,047 m3

1.5 Nr STWiOR: SST-S7
KNR 201/415/1
Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów, leżącej na długości 1˙m wzdłuż krawędzi, kategoria gruntu I-II 25,22 m3

1.6 Nr STWiOR: SST-S7
KNR 218/501/1
Podłoże z materiałów sypkich, grubości 10˙cm 11,160 m2
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Zewnętrzna instalacja gazowa

Podstawa nakładu, opis pozycji Ilość Krot. J.m.

1.7 Nr STWiOR: SST-S7
KNR 218/501/3
analogia Obsypka rurociągu z materiałów sypkich, grubości 20˙cm ponad wierzch rury 11,160 m2

1.8 Nr STWiOR: SST-S7
Kalkulacja indywidualna
Obsługa geodezyjna 252,00 m

2 Nr STWiOR: SST-S7
Roboty Montażowe

2.1 Nr STWiOR: SST-S7
KNRW 219/301/13
Montaż rurociągów z rur prostych polietylenowych PE 100 SDR17,6 o średnicy  180x 10,3mm 139,5 m

2.2 Nr STWiOR: SST-S7
KNRW 219/302/9
Łączenie rur metodą zgrzewania czołowego, Dn˙180 mm 25 szt

2.3 Nr STWiOR: SST-S7
KNR 219/219/1
Oznakowanie taśmą z tworzywa sztucznego trasy gazociągu ułożonego w ziemi - taśma ostrzegawcza 139,5 m

2.4 Nr STWiOR: SST-S7
KNR 219/219/1
Oznakowanie taśmą z tworzywa sztucznego trasy gazociągu ułożonego w ziemi - taśma lokalizacyjna 139,5 m

2.5 Nr STWiOR: SST-S7
KNRW 219/134/3
Oznakowanie trasy gazociągu, na słupku betonowym 2 kpl

2.6 Nr STWiOR: SST-S7
KNRW 219/211/3
Próby szczelności gazociągów na ciśnienie do 0.6 MPa, do Dn˙250 mm 139,5 m

2.7 Nr STWiOR: SST-S7
Kalkulacja indywidualna
Kolano segmentowe PE100 SDR17  D = 180mm kąt 45 stopni 4,00 szt

3 Nr STWiOR: SST-S7
Rury Osłonowe

3.1 Nr STWiOR: SST-S7
KNR 219/119/5
analogia. Rury osłonowe PE80 SDR17,6 o średnicy nominalnej 315 x 17,9mm L = 13,0 m szt 1 13 m

3.2 Nr STWiOR: SST-S7
Kalkulacja indywidualna
Montaż płoz PE h = 25 mm, typ ,,F/G'' - segment F 33,00 kpl 10 kpl


