
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

ZADANIE: Przeprowadzenie w miejscowościach Polska Nowa Wieś  

i Domecko modernizacji rowów oraz przepustów drogowych stanowiących 

własność Gminy Komprachcice. 

 

Przedmiotem zamówienia jest: 

 

• Modernizacja, roboty przygotowawcze i wykończeniowe oraz umocnienie rowu 

melioracyjnego wraz z oczyszczeniem przepustu przy ul. Leśnej w miejscowości 

Polska Nowa Wieś – działka ewid. nr 1062 obręb Polska Nowa Wieś 

 

Zakres robót do wykonania: 

1. Wykonanie prac przygotowawczych i konserwacyjnych na 15 metrowym odcinku rowu 

zlokalizowanego wzdłuż ul. Leśnej, w tym w szczególności: wykoszenie porostów  

z wygrabieniem, odmulenie dna, rozplantowanie i częściowy wywóz urobku. 

2. Wyprofilowanie i wyrównanie dna oraz skarp pod wyłożenie umocnień betonowych. 

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

prefabrykowanych korytek ściekowych (wym. 60cm x 50 cm x 15 cm) na ławie betonowej  

i podsypce cementowo-piaskowej. 

4. Wykonanie obustronnego umocnienia skarp rowu na długości 15 m i szerokości 2 m na stronę 

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

60 cm x 8 cm ) lub innego rodzaju płyt betonowych ażurowych na podsypce cementowo-

piaskowej. 

5. Odnowienie i poprawa stanu wylotu przepustu poprzez otynkowanie ściany czołowej (około 

12 m2), zastosowanie hydroizolacji płynnej w obrębie styku ściany z wodą  wraz z dwukrotnym 

malowaniem metalowej barierki ochronnej farbą antykorozyjną. 

6. Odnowienie i poprawa stanu punktu wlotowego do zarurowania poprzez montaż rury 

karbowanej odpowiedniej średnicy (1 mb) wraz z jej obudowaniem poprzez zastosowanie 

prefabrykowanej płyty czołowej przepustu lub innego, trwałego umocnienia skarpy czołowej. 

7. Montaż na suchy beton krawężników betonowych prefabrykowanych 8x30x100 wzdłuż 

górnych krawędzi położonych na skarpach płyt. 

8. Uzupełnienie kamieniem  dziur w płytach ażurowych i innych miejsc tego wymagających. 



9. Oczyszczenie przepustu rurowego pod ul. Leśną wraz z konserwacją jego części wlotowej 

(wykoszenie wraz z odmuleniem na dł. 5 m) 

 

 

Fot. 1. Odcinek podlegający pracom przygotowawczym i betonowemu umocnieniu. Na końcu ściana 

czołowa – również wymagająca prac modernizacyjnych (ww. pkt 5) 

 



 

Fot. 2. Początek zarurowania wymagający umocnienia i przebudowy (ww. pkt 6) 

 

• Modernizacja, oczyszczenie i konserwacja dwóch przepustów drogowych  

na ul. Łąkowej (działka ewid. nr 1072 obręb Polska Nowa Wieś) oraz ul. Pileckiego 

(działka ewid. nr 1120 obręb Polska Nowa Wieś). 

 

Zakres robót do wykonania: 

1. Oczyszczenie przepustów drogowych (2 szt.) z namułów oraz innych zanieczyszczeń, 

wykoszenie z wygrabieniem roślin wraz z odmuleniem dna i rozplantowaniem, usunięciem 

zakrzaczeń itp. po obu stronach przepustów na długości 5 mb (zgodnie  

z przedmiarem). 

 



 

Fot. 3. Przepust podlegający pracom na ul. Łąkowej 

 

• Modernizacja rowów melioracyjnych o sumarycznej dł. 400 m w Parku Dworskim  

w Domecku.  Działania mają na celu poprawę drożności rowów, usunięcie zbędnej 

roślinności i zanieczyszczeń oraz spowodować sprawniejsze odprowadzanie 

nadmiaru wód.  

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

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

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

modernizację małego przepustu oraz inne wskazane w załączonym przedmiarze. 

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

województwo opolskie) na działkach ewidencyjnych nr 554/243, 241 i 242 obręb Domecko. 

 

 

 

 


