
Przedmiotem zamówienia jest „Rozbudowa i modernizacji punktu selektywnej zbiórki odpadów 

komunalnych w Prószkowie”, która jest realizowane w oparciu o: 

- „1. „Program Funkcjonalno-Użytkowy rozbudowy i modernizacji punktu selektywnej zbiórki odpadów 

komunalnych w Prószkowie” 

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 przygotowanie: analizy wykonalności, projektu budowlanego i projektu przyłączenia sieci 

elektrycznej, uzyskanie wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień, warunków technicznych, zgód, decyzji, 

pozwoleń, zezwoleń, prac geodezyjnych; 

- badania wodno-gruntowe; Założenie siatki odwiertów o gęstości średnio 1 na 30 m i przygotowanie opinii 

geotechnicznej; 

- prace przygotowawcze; Przygotowanie terenu działki nr 1170/7 do rozpoczęcia prac budowlanych; 

- utwardzona powierzchnia; Utwardzenie i wybrukowanie powierzchni PSZOK (ok. 1128 m2): utwardzenie 

placu betonową kostką brukową z podbudową oraz zbrojoną płytą betonową (w strefie boksu betonowego) 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; 

- zadaszenie wiatą strefy kontenerów; Wybudowanie wiaty z dachem o powierzchni 18x6 m z blachy 

trapezowej. Obejmuje również zakup i transport wszystkich potrzebnych materiałów; 

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

oświetlenia PSZOK i instalacją teletechniczną do monitoringu. Obejmuje również zakup i transport wszystkich 

potrzebnych materiałów; 

- oświetlenie placu; Zakup, transport i zainstalowanie energooszczędnych latarni obiektowych LED (4 szt.); 

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

114 mb; wysokość do 2,2 m); 

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

- waga samochodowa; Zakup, transport i montaż najazdowej wagi samochodowej, wraz z najazdami, systemem 

automatycznego ważenia oraz wyświetlaczem; 

- tablica informacyjna 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. 

 


