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II Roboty budowlano-montażowe

3.1 Dokumentacja budowlana projektu oraz 
koszty obsługi geodezyjnej budowy

Koszt obejmuje: analizę wykonalności, przygotowanie projektu budowlanego, projektu uzbrojenia terenu PSZOK w sieć wod.-kan. i energetyczną, uzyskanie wszelkich
niezbędnych opinii, uzgodnień, warunków technicznych, zgód, decyzji, pozwoleń, zezwoleń, prace geodezyjne (w tym badania geotechniczne), wykonanie inwentaryzacji
powykonawczej.
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3.2 Badania wodno-gruntowe Założenie siatki odwiertów o gęstości średnio 1 na 30 m i przygotowanie opinii geotechnicznej. 1 szt

3.3 Utwardzona powierzchnia Przygotowanie, utwardzenie i wybrukowanie 26x48m powierzchni (ok. 1 200 m2), stanowiącej: teren placu manewrowego, miejsce na kontenery i pojemniki na odpady, miejsce na 
3 miejsca parkingowe (wraz z wykonaniem oznakowań poziomych), miejsce na kontenery obiektowe. Plac będzie utwardzony betonową kostką brukową z podbudową pod ruch 
ciężki z wykorzystaniem samochodów ciężarowych z kontenerami o pojemności do 18 m3 (kategoria ruchu KR-3) wraz z wykonaniem wymaganych profilowań nawierzchni, 
krawężników.

1200 m2

3.4 Droga dojazdowa (kostka betonowa 
25x6m +wyprofilowanie wjazdów)

Przygotowanie dojazdu do placu PSZOK oraz dodatkowe profilowania (w sumie powierzchnia ok. 95 m2). Wykonanie: betonowa kostka brukowa z podbudową pod ruch ciężki 
(kategoria ruchu KR-3) dostosowana do ruchu pojazdów ciężarowych z kontenerami do 18 m3, wyprofilowanie wjazdów, krawężniki, przebudowa wjazdu (dostosowanie szerokości 
do ruchu pojazdów ciężarowych, wyprofilowanie wjazdu, krawężniki)

95 m2

3.5 Instalacja elektryczna, przyłącze Wykonanie instalacji elektrycznej i przyłącza wg uzyskanych warunków. 170 mb

3.6 Wykonianie przyłącza wodnego Wykonanie przyłącza wodnego i kanalizacyjnego wraz z przepompownią ścieków spełniającą warunki podłączenia do sieci kanalizacyjnej, 1 kpl.

3.7 Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego Wykonanie przyłącza wodnego i kanalizacyjnego wraz z przepompownią ścieków spełniającą warunki podłączenia do sieci kanalizacyjnej, 1 kpl.

3.8 Kran i umywalka zewnętrzna Zakup, transport i zainstalowanie zewnętrznej umywalki dla użytkowników PSZOK wraz z podłączeniem wod-kan 1 szt.
3.9 Studnia chłonna/system rozsączania Zakup studni chłonnej dla odprowadzania wód deszczowych lub instalacji rozsączania (zgodnie z projektem budowlanym). 1 szt

3.10 Ogrodzenie PSZOK Zakup, transport i montaż ogrodzenia placu PSZOK (długość ok. 150 mb; wysokość do 2,2 m) 150 mb

3.11 Brama Zakup i montaż bramy przesuwnej na wjeździe na plac PSZOK 1 szt

3.12 Oświetlenie placu Zakup, tansport i zainstalowanie energooszczędnych latarni obiektowych LED (3 szt.). 3 szt.
3.13 Oświetlenie uliczne wzdłuż wjazdu na 

PSZOK
zakup i rozstawienie latarni w ciągu drogi DK96 dwstronne - na przejazd do PSZOK oraz na plac PSZOK 1 szt. 

3.14 Waga samochodowa Zakup i montaż najazdowej wagi samochodowej, wraz z najazdami, systemem automatycznego ważenia oraz wyświetlaczem 1 szt.
3.20 Trawnik przygotowanie terenu pod trawnik, wyrównanie gruntu po przeprowadzonych pracach budowlanych, obsianie ok 100 m2 powierzchni trawą 100 m2

Zakres rzeczowy do przetargu "Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Karczowie, Gmina Dąbrowa"


