
 

 

 

Przedmiar prac objętych Programem Funkcjonalno-
Użytkowym dla projektu w formule zaprojektuj i wybuduj pn.: 

„Rozbudowa i modernizacja punktu selektywnej zbiórki 
odpadów komunalnych w Prószkowie” 

 
1. Nazwa inwestycji 

„Rozbudowa i modernizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Prószkowie” 

 

 

2. Adres obiektu budowlanego 

województwo:   opolskie 
powiat:    opolski 
gmina:    Prószków 
miejscowość:   Prószków 
numery ewidencyjne działek: 1170/7 

 

3. Nazwa Zamawiającego oraz jego adres: 

nazwa:     Gmina Prószków 
adres:     Opolska 17, 46-060 Prószków 

 

4. Jednostka opracowująca: 

nazwa:     Paweł Klimczak – Urząd Miejski w Prószkowie 
adres:     ul. Opolska 17, 46-060 Prószków 

na podstawie kosztorysu prac objętych Programem Funkcjonalno-Użytkowym dla projektu w formule 
zaprojektuj i wybuduj pn.: „Rozbudowa i modernizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 
w Prószkowie”, wykonanym przez: 
 

nazwa:     Opolskie Centrum Zarządzania Projektami Sp. z o.o. 
adres:     ul. Technologiczna 2, 45-839 Opole 

 

5. Data wykonania przedmiaru: 26 czerwca 2019 r. 

6. Metoda i podstawa obliczania planowanych kosztów prac objętych PFU: metoda 

wskaźnikowa (tj. suma iloczynów wskaźnika cenowego i ilości jednostek odniesienia). Podstawa 

ustalenia ilości jednostek odniesienia – informacje zawarte w PFU. Wskaźniki cenowe ustalono 



 

 

na podstawie cen rynkowych, w oparciu o zebranie danych pochodzących z aktualnych publikacji, 

informacji, katalogów i ofert potencjalnych dostawców. 

7. Nazwy i kody robót wg CPV: 

CPV 71220000-6  Usługi projektowania architektonicznego 
CPV 79421200-3  Usługi projektowe inne niż w zakresie robót budowlanych 
CPV 71221000-3  Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych 
CPV 71242000-6 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów 
CPV 45232410-9 roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 
CPV 45200000-9 roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych 
lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
CPV 45220000-5 roboty inżynieryjne i budowlane 
CPV 45222000-9 roboty budowlane w zakresie robót inżynieryjnych z wyjątkiem mostów, tuneli, 
szybów i kolei podziemnej 
CPV 45222100-0 roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania odpadów 
CPV 45213270-6 roboty budowlane w zakresie stacji recyklingu 
CPV 45230000-8 roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych 
i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 
CPV 45231000-5 roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych 
i linii elektroenergetycznych 
CPV 45231400-9 roboty budowlane w zakresie budowy linii elektroenergetycznych 
CPV 45231300-8 roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 
odprowadzania ścieków 
CPV 45300000  roboty instalacyjne w budynkach 
CPV 45311000-0  roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 
CPV 45315100 Instalacyjne roboty elektrotechniczne 
CPV 45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego 
CPV 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 
CPV 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 
CPV 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
CPV 71310000-1 Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane 
CPV 74230000-7 usługi inżynieryjne 
CPV 74232000-4 usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
CPV 42900000-5 różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 
CPV 71222000-0 usługi architektoniczne w zakresie przestrzeni 
CPV 71320000-7 usługi inżynierskie w zakresie projektowania 
CPV 45100000-8 przygotowanie terenu pod budowę 
CPV 45110000-1 roboty w zakresie burzenia i rozbiórki; roboty ziemne 
CPV 45111200-0 roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
CPV 45112700-2 roboty w zakresie kształtowania terenu 
CPV 42923000-2 maszyny ważące i wagi 
CPV 42923100-3 maszyny ważące 
CPV 42923110-6 wagi 

 

 

  



 

 

PRZEDMIAR ROBÓT  

 

ROBOTY BUDOWLANO-MONTAŻOWE 
Lp.  Nazwa Opis Liczba

/ 
ilość 

j.m. 
Koszt 

jednostkowy 
netto 

Koszt łączny 
netto 

1. Dokumentacja 
budowlana 
projektu oraz 
koszty obsługi 
geodezyjnej 
budowy 

Analiza wykonalności, 
przygotowanie projektu 
budowlanego i projektu 
przyłączenia sieci 
elektrycznej, uzyskanie 
wszelkich niezbędnych 
opinii, uzgodnień, 
warunków technicznych, 
zgód, decyzji, pozwoleń, 
zezwoleń, prace 
geodezyjne. 

1 usł.   

2. Badania 
wodno-
gruntowe 

Założenie siatki odwiertów 
o gęstości średnio 1 na 30 m 
i przygotowanie opinii 
geotechnicznej. 

1 szt.   

3. Prace 
przygotowawcz
e 

Przygotowanie terenu 
działki nr 1170/7 do 
rozpoczęcia prac 
budowlanych. 

1120 m2   

4. 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. 

1128 m2   

5. Zadaszenie 
wiatą strefy 
kontenerów 

Wybudowanie wiaty z 
dachem o powierzchni 18x6 
m z blachy trapezowej. 
Obejmuje również zakup i 
transport wszystkich 
potrzebnych materiałów. 

1 szt.   



 

 

6. 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. 

85 mb   

7. Oświetlenie 
placu 

Zakup, transport i 
zainstalowanie 
energooszczędnych latarni 
obiektowych LED (4 szt.). 

4 szt.   

8. Ogrodzenie 
PSZOK 

Zakup, transport i montaż 
wszystkich elementów 
ogrodzenia placu PSZOK 
(długość ok. 114 mb; 
wysokość do 2,2 m). 

114 mb   

9. Brama Zakup, transport i montaż 
bramy przesuwnej na 
wjeździe na plac PSZOK 
(szerokość min. 5 m). 

1 szt.   

10. Waga 
samochodowa 

Zakup, transport i montaż 
najazdowej wagi 
samochodowej, wraz z 
najazdami, systemem 
automatycznego ważenia 
oraz wyświetlaczem. 

1 szt.   

11. Tablica 
informacyjna 
nt. projektu 

Zakupu, 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). 

1 szt.   

 RAZEM  

 

 

 


