
Przedmiotem zamówienia jest „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Boguszycach 

w gminie Prószków”, która jest realizowane w oparciu o: 

- „1. „Program Funkcjonalno-Użytkowy budowy punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w 

Boguszycach w gminie Prószków” 

Podstawowe parametry techniczne i materiałowe: 

Zadanie realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj. Podstawowy zakres rzeczowy inwestycji zawiera: 

- dokumentacja budowlana projektu oraz koszty obsługi geodezyjnej budowy; wykonanie niezbędnej 

dokumentacji, w tym analizy wykonalności, przygotowanie projektu budowlanego i projektu przyłączenia sieci 

wodociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, uzyskanie wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień, warunków 

technicznych, zgód, decyzji, pozwoleń, zezwoleń, prac geodezyjnych; 

- prace rozbiórkowe i przygotowawcze; Rozbiórka części istniejącej nawierzchni betonowej (na powierzchni 

min. 20x20 m), niwelacja terenu pod utwardzenie placu PSZOK (z redukcją różnic poziomów podłoża), 

korytowanie terenu na ok. 0,5 m w głąb i zrobienie podsypki pod plac utwardzony; 

- utwardzona powierzchnia; Utwardzenie i wybrukowanie powierzchni PSZOK (ok. 400 m2). Plac będzie 

utwardzony betonową kostką brukową z podbudową pod ruch ciężki, z wykorzystaniem samochodów 

ciężarowych z kontenerami o pojemności 7 m3 (kategoria ruchu KR-3) wraz z wykonaniem wymaganych 

profilowań nawierzchni, okrawężnikowaniem. Obejmuje również zakup i transport wszystkich potrzebnych 

materiałów; 

- instalacja elektryczna; Wykonanie instalacji elektrycznej wewnętrznej i zewnętrznej wraz z przyłączem do 

kontenerów obiektowych (biurowo-socjalnego, magazynu na odpady niebezpieczne, punktu wymiany rzeczy 

używanych), wiaty magazynowej, systemu monitoringu. Obejmuje również zakup i transport wszystkich 

potrzebnych materiałów; 

- ogrodzenie PSZOK; Zakup, transport i montaż wszystkich elementów ogrodzenia placu PSZOK (długość ok. 

84 mb; wysokość do 2,2 m); 

- brama; Zakup, transport i montaż bramy przesuwnej na wjeździe na plac PSZOK (szerokość min. 5 m); 

- zagospodarowanie odpadów porozbiórkowych; Zagospodarowanie ok. 80 Mg zgodnie z prawem odpadów 

powstałych po usunięciu starej nawierzchni z płyt betonowych na terenie objętym projektem; 

- instalacja kanalizacyjna; Wykonanie instalacji i przyłącza do sieci kanalizacyjnej, wraz z zakupem i 

transportem wszystkich potrzebnych materiałów; 

- instalacja wodociągowa; Wykonanie instalacji i przyłącza do sieci wodociągowej, wraz z zakupem i 

transportem wszystkich potrzebnych materiałów; 

- układ odprowadzania wody opadowej; Wykonanie i przyłączenie systemu zbierania i rozprowadzania wody 

opadowej; 

- kran zewnętrzny z umywalką; Zakup, transport i montaż zewnętrznego kranu z umywalką. 

- tablice informacyjne nt. projektu; zakup, transport i montaż tablicy informacyjnej-pamiątkowej, spełniającej 

wymagania w zakresie działań promocyjnych i informacyjnych dot. projektów finansowanych ze środków UE (w 

ramach realizacji RPO WO 2014-2020). 

 

WYPOSAŻENIE PSZOK NIE UJĘTE W PRZEDMIARZE, NIE WCHODZI W ZAKRES INWESTYCJI, 

BĘDZIE REALIZOWANE ODRĘBNYM ZAMÓWIENIEM. 

 


