
 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

ZADANIE: 

Przeprowadzenie modernizacji rowów melioracyjnych  

Gminy Komprachcice 
 

Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części.  

 

CZĘŚĆ 1 – Modernizacja wybranych rowów melioracyjnych w Komprachcicach, Ochodzach, 

Polskiej Nowej Wsi oraz Wawelnie 

 

Przedmiotem zamówienia niniejszej części są: 

• Modernizacja, roboty przygotowawcze i wykończeniowe oraz umocnienie rowu 

melioracyjnego, przebiegającego od ul. Prószkowskiej do ul. Szerokiej  

w miejscowości Komprachcice na działkach numer: 1180/1 i 871 obręb ewidencyjny 

Komprachcice (gm. Komprachcice, pow. opolski, woj. opolskie) 

 

Zakres robót do wykonania: 

1. Km rowu 0+000 – 0+170 (170 mb) – działka nr 871 

- Prace konserwacyjno-utrzymaniowe tj. odmulenie rowu wraz z wywozem urobku, 

koszenie skarp wraz z wygrabieniem, przycięcie krzaków, czyszczenie przepustów itp. 

Działania mają na celu poprawę drożności rowu, wyrównanie jego parametrów, 

usprawnienie odpływu wód oraz podniesienie estetyki obiektu. 

 

2. Km rowu 0+170 – 0+205 (35 mb) – działka nr 1180/1 

- Demontaż paneli ogrodzeniowych i podmurówek wraz z zabezpieczeniem na czas robót 

oraz ponowny montaż po zakończeniu prac (35 mb). 

- Odmulenie dna rowu wraz z załadunkiem i wywozem z utylizacją. 

- Przygotowanie dna i skarp rowu (profilowanie) pod wykonanie umocnienia 

 z prefabrykatów betonowych oraz płyt ażurowych. 

- Wykonanie umocnienia dna rowu na długości 35 m poprzez położenie betonowych, 

prefabrykowanych korytek ściekowych (wym. 60cm x 50 cm x 15 cm-70 szt.) na ławie 

betonowej i podsypce cementowo-piaskowej. 



- Wykonanie obustronnego umocnienia skarp rowu na długości 35 m i szerokości 2 m na 

stronę (140 m2) poprzez wyłożenie płyt ażurowych typu Meba (wym. płyty 40 cm x  

60 cm x 8 cm – 590 szt.) lub innego rodzaju płyt betonowych ażurowych na podsypce 

cementowo-piaskowej. 

- Odnowienie i poprawa stanu wylotu rurowego poprzez jego przedłużenie rurą 

karbowaną, wyprofilowanie do kształtu skarp i wkomponowanie w umocnienie wykonane 

z płyt ażurowych 

- Odnowienie i poprawa stanu powierzchniowego spływu wód opadowych do rowu 

poprzez jego ponowne wyprofilowanie i wyłożenie drogi spływu korytkami ściekowymi 

obsadzonymi na podsypce cementowo-piaskowej. 

- Remont czoła przepustu na rowie w km 0+170 poprzez montaż lub wykonanie 

umocnienia albo płyty czołowej. 

- Uzupełnienie dziur w płytach ażurowych położonych na skarpach, wzdłuż krawężnika 

przy podmurówkach oraz w innych miejscach tego wymagających poprzez zasypanie 

grysem bazaltowym lub innych kamieniem ozdobnym o frakcji i kolorze uzgodnionym  

z Zamawiającym (szacunkowa objętość kamienia 12 m3) 

 

 

 

 

 

Przekrój poprzeczny wykonywanego umocnienia dna oraz skarp rowu. 

 

 



 

Na czerwono zaznaczono wylot, który należy przedłużyć i zakończenie wkomponować  

w umocnienie wykonane z płyt. Na żółto punkty spływu wód powierzchniowych – umocnienie i 

poprawa stanu poprzez wyłożenie korytkami ściekowymi. 



 

Odcinek rowu wymagający prac konserwacyjnych, przygotowawczych i umocnienia dna  

oraz skarp. 

 

Dojazd do obiektu prowadzi utwardzoną drogą gminną. 

 

 

 

 



• Modernizacja rowu melioracyjnego nr 1 Ochodze.  Działania mają na celu poprawę 

drożności rowu, usunięcie zbędnej roślinności i zanieczyszczeń oraz spowodować 

sprawniejsze odprowadzanie nadmiaru wód.  

W ramach prac należy wykonać m. in. takie jak: odmulanie z rozplantowaniem 

(częściowo ręcznie z uwagi na drzewa uniemożliwiające dojazd sprzętu), koszenie 

skarp z wygrabieniem, usunięcie krzaków i drobnych z drzew z uprzątnięciem terenu 

oraz inne wskazane w załączonym przedmiarze. 

Obiekt zlokalizowany jest między miejscowościami Ochodze i Domecko  

(gm. Komprachcice, powiat opolski, województwo opolskie) na działkach ewidencyjnych:  

dz. nr 430, 428, 419, 417/185 i 397 obręb Domecko. 

Dojazd do obiektu prowadzi drogami utwardzonymi, gruntowymi, śródpolnymi oraz 

miejscowo po działkach rowu wzdłuż jego przebiegu. 

 

• Modernizacja rowu melioracyjnego nr 2 PNW. Działania mają na celu poprawę 

drożności rowu, usunięcie zbędnej roślinności i zanieczyszczeń oraz spowodować 

sprawniejsze odprowadzanie nadmiaru wód.  

W ramach zadania należy wykonać prace m. in. takie jak: odmulanie  

z rozplantowaniem, koszenie skarp z wygrabieniem, usunięcie krzaków i drobnych  

z drzew z uprzątnięciem terenu oraz inne wskazane w załączonym przedmiarze. 

Obiekt zlokalizowany jest w miejscowości Polska Nowa Wieś (gm. Komprachcice, powiat 

opolski, województwo opolskie) na działce ewidencyjnej: dz. nr 1142 obręb Polska Nowa Wieś. 

Dojazd do obiektu prowadzi drogami utwardzonymi, gruntowymi, śródpolnymi oraz 

miejscowo po działkach rowu wzdłuż jego przebiegu. 

 

• Modernizacja rowu melioracyjnego nr 1 Wawelno.  Działania mają na celu poprawę 

drożności rowu, usunięcie zbędnej roślinności zanieczyszczeń oraz spowodować 

sprawniejsze odprowadzanie nadmiaru wód. W ramach zadania należy wykonać 

prace m. in. takie jak: odmulanie z rozplantowaniem, koszenie skarp  

z wygrabieniem, usunięcie krzaków i drobnych z drzew z uprzątnięciem terenu oraz 

inne wskazane w załączonym przedmiarze. 

Obiekt zlokalizowany jest w miejscowości Wawelno (gm. Komprachcice, powiat opolski, 

województwo opolskie) na działkach ewidencyjnych: dz. nr 154, 435 i 436 obręb Wawelno. 



Dojazd do obiektu prowadzi drogami utwardzonymi, gruntowymi, śródpolnymi oraz 

miejscowo po działkach rowu wzdłuż jego przebiegu. 

 

• Modernizacja rowu melioracyjnego nr 2 Wawelno.  Działania mają na celu poprawę 

drożności rowu, usunięcie zbędnej roślinności i zanieczyszczeń oraz spowodować 

sprawniejsze odprowadzanie nadmiaru wód.  

W ramach zadania należy wykonać prace m. in. takie jak: odmulanie  

z rozplantowaniem, koszenie skarp z wygrabieniem, usunięcie krzaków i wraz  

z uprzątnięciem terenu oraz inne wskazane w załączonym przedmiarze. 

Obiekt zlokalizowany jest w miejscowości Wawelno (gm. Komprachcice, powiat opolski, 

województwo opolskie) na działkach ewidencyjnych: dz. nr 272 i 273/2 obręb Wawelno. 

Dojazd do obiektu prowadzi drogami utwardzonymi, gruntowymi, śródpolnymi oraz 

miejscowo po działkach rowu wzdłuż jego przebiegu. 

 

 

CZĘŚĆ 2 - Modernizacja wybranych rowów melioracyjnych w Domecku i Osinach 

 

Przedmiotem zamówienia niniejszej części są: 

• Modernizacja  przepustu wraz z montażem studzienki przy ul. Zamkowej  

w Domecku oraz konserwacja rowu melioracyjnego. 

 

Zakres robót do wykonania: 

1. Km rowu 0+000 – 0+809 (809 mb) – działki nr: 503/253, 257, 241, 554/243, 270  

i 500/255  obręb Domecko (gm. Komprachcice, pow. opolski, woj. opolskie)  

- Prace konserwacyjno-utrzymaniowe tj. odmulenie rowu wraz z rozplantowaniem 

namułu na skarpach, koszenie skarp wraz z wygrabieniem, przycięcie krzaków, czyszczenie 

przepustów itp. Działania mają na celu poprawę drożności rowu, wyrównanie jego 

parametrów, usprawnienie odpływu wód, usunięcie zbędnej roślinności oraz podniesienie 

estetyki obiektu. 

 

2. Km rowu 0+800 – działka nr 500/255 obręb Domecko (gm. Komprachcice, pow. 

opolski, woj. opolskie) 

- Oczyszczenie istniejącego ziemnego kolektora otwartego z namułu i wykopanie dołu 

pod instalację studzienki (namuł i nadmiar ziemi należy wywieźć i zutylizować). 



- Montaż studni kanalizacyjnej betonowej o parametrach: 

a) średnica fi 800 mm;   

b) wysokość całkowita 1500 mm (zbudowana z kręgów o dowolnej wysokości połączonych 

ze sobą łączeniami szczelnymi) 

c) wyposażona w dennicę umożliwiającą podłączenie 3 istniejących kanałów wodnych –  

2 dolotowych i jednego zbiorczego wylotowego. Otwory podłączeniowe dopasowane do 

istniejących rur (oceny i pomiaru należy dokonać po oczyszczeniu i odkopaniu obecnego 

kolektora ziemnego. 

d) studnia przykryta pokrywą betonową dedykowaną wyposażoną w uchwyt do 

podnoszenia oraz kratkę kanalizacyjną umożliwiającą przyjęcie wody z korytka 

ściekowego odprowadzającego wody opadowe z drogi. Istniejące korytko należy 

przedłużyć do wmontowanej kratki. 

Cała studnia powinna zostać obsadzona na zagęszczonej podsypce cementowo-piaskowej 

o grubości minimum 15 cm. Po ustawieniu studnię należy obsypać ziemią celem 

ustabilizowania. Teren w kształcie kwadratu o wymiarach 1,5m x 1,5 wokół pokrywy 

studni należy obramować krawężnikami (wysokość całkowita krawężnika min. 20 cm, 

grubość min. 5 cm) obsadzonymi na beton lub podsypkę cementowo-piaskową,  

a powstałe pole wewnętrzne wokół pokrywy studni wysypać kamieniem ozdobnym  

o frakcji i kolorze uzgodnionym z Zamawiającym. 

 

 

 

 

 



 

1 – miejsce montażu studni betonowej; 2 – pierwszy rurociąg (koniec przepustu przechodzącego 

przez drogę); 3 – drugi rurociąg podziemny dolotowy; 4 – rurociąg wylotowy skierowany dalej do 

rowu otwartego; 5 – korytko odprowadzające wody deszczowe z drogi, które ujście należy 

skierować do studni poprzez kratkę w pokrywie. 

 

 

3. Km rowu 0+809 - działka nr 500/255 obręb Domecko (gm. Komprachcice, pow. 

opolski, woj. opolskie): 

- Remont części wlotowej do przepustu drogowego pod ul. Zamkową przeprowadzony 

poprzez odmulenie i oczyszczenie istniejącego zagłębienia ziemnego, wyprofilowanie 

dna i wszystkich skarp w odległości 2 metrów od rury wlotowej, demontaż i utylizację 

istniejącego murku betonowego; wyłożenie na dno i skarpy płyt ażurowych typu 

Meba (sumarycznie 34 płyty o standardowych wymiarach 40 cm x 60 cm) na podsypce 

cementowo-piaskowej, montaż nowych prowadnic stalowych i kratki osadnikowej, 

pozwalającej na zatrzymywanie zanieczyszczeń wpływających do przepustu, 

wypełnienie dziur w płytach ażurowych kruszywem bazaltowym. 

 



 

Wlot do przepustu w km 0+809 wymagający remontu i umocnienia. 

 

• Modernizacja rowów melioracyjnych nr 3 i 4 Domecko.  Działania mają na celu 

poprawę drożności rowów, usunięcie zbędnej roślinności i zanieczyszczeń oraz 

spowodować sprawniejsze odprowadzanie nadmiaru wód.  

W ramach zadania należy wykonać prace m. in. takie jak: odmulanie  

z rozplantowaniem, koszenie skarp z wygrabieniem, wycinka drzew wraz  

z usunięciem niektórych pniaków i karpiny, pocięcie drzew na kawałki użytkowe, 

usunięcie krzaków oraz inne wskazane w załączonym przedmiarze. 

Obiekt zlokalizowany jest w miejscowości Domecko (gm. Komprachcice, powiat opolski, 

województwo opolskie) na działkach ewidencyjnych: dz. nr 273 i 274 oraz 277, 278, 268, 

267, 266 i 265 obręb Domecko 

 

 

 



• Modernizacja rowu melioracyjnego nr 1 Osiny.  Działania mają na celu poprawę 

drożności rowu, usunięcie zbędnej roślinności i zanieczyszczeń oraz spowodować 

sprawniejsze odprowadzanie nadmiaru wód.  

W ramach zadania należy wykonać prace m. in. takie jak: odmulanie  

z rozplantowaniem, koszenie skarp z wygrabieniem, usunięcie krzaków i drobnych  

z drzew z uprzątnięciem terenu oraz inne wskazane w załączonym przedmiarze. 

Obiekt zlokalizowany jest w miejscowości Osiny (gm. Komprachcice, powiat opolski, 

województwo opolskie) na działkach ewidencyjnych: dz. nr 296/2, 140/1 i 140/2 obręb 

Komprachcice. 

Dojazd do obiektu prowadzi drogami utwardzonymi, gruntowymi, śródpolnymi oraz 

miejscowo po działkach rowu wzdłuż jego przebiegu. 

 

• Modernizacja rowów melioracyjnego nr 3 i 4 Osiny.  Działania mają na celu poprawę 

drożności rowów, usunięcie zbędnej roślinności i zanieczyszczeń oraz spowodować 

sprawniejsze odprowadzanie nadmiaru wód.  

W ramach zadania należy wykonać prace m. in. takie jak: odmulanie  

z rozplantowaniem, koszenie skarp z wygrabieniem, usunięcie krzaków i drobnych  

z drzew z uprzątnięciem terenu oraz inne wskazane w załączonym przedmiarze. 

Obiekty zlokalizowane są w miejscowości Dziekaństwo (gm. Komprachcice, powiat opolski, 

województwo opolskie) na działkach ewidencyjnych: Rów nr 3 – dz. 599/317 obręb 

Dziekaństwo; Rów nr 4 – dz. nr 308 obręb Dziekaństwo. 

Dojazd do obiektów prowadzi drogami utwardzonymi. 

 

 

 

 

 

 

 

 


