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PRZEDMIAR ROBÓT 
 
 
 
 
 
     Nazwa obiektu i adres :            Przepompownia ścieków w miejscowości Niemodlin : 
                                                  „PN” – przy ulicy Wyzwolenia dz. nr  714/2. 
                                       
 
            
 
 
     Stadium dokumentacji :   Projekt wykonawczy 
 
 
 
 
 
     Rodzaj opracowania :    Zasilanie energetyczne i pomiar energii elektrycznej  
 

CPV: GRUPA 
45200000-9 – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów   

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i 
wodnej 

CPV: KLASA 
45230000-8 – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia budowy rurociągów, linii 

komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; 
wyrównywanie terenu 

CPV: KATEGORIA 45231000-5 – Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów 
komunikacyjnych  i linii energetycznych 

 
 
 
 
     Inwestor :    Urząd Gminy Niemodlin 
                          49-100 Niemodlin , ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37   
 
 
 
 
 
   Projektant :        mgr  inż.  Krzysztof  Giesa    
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ZAWARTOŚĆ PRZEDMIARU ROBÓT 
 

1.  Strona tytułowa, 

2.  Zawartość przedmiaru robót, 

3.  Opis do przedmiaru robót, 

4. Kosztorys przedmiar robót  

I. Przedmiar robót. 

II. Zestawienie materiałów 
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PRZEDMIARU   ROBÓT 
 
Podstawa opracowania: Projekt wykonawczy zasilania i pomiaru energii elektrycznej    

przepompowni ścieków PN w miejscowości Niemodlin 
                                      przy ul. Wyzwolenia  dz. nr 714/2. 

 
                                                    
Charakterystyka obiektu: 
 

1.  W zakresie  robót dla przepompowni ścieków PN wchodzi: 
a) Budowa szafki złączowo-pomiarowej  w obudowie z tworzyw sztucznych „ZK-1a-1P”, 
b) Budowa szafki sterowniczej wolnostojącej w obudowie z tworzyw sztucznych  
c) Wykonanie zasilania projektowanej szafki złączowo-pomiarowej linią kablową 

YAKXS 4x35 mm 2 z słupa energetyki, 
d) Wykonanie zasilania szafki sterowniczej  linią kablową YKY 5x10 mm2 z 

projektowanej szafki pomiarowej „ZK-1a-1P”, 
 
Podstawa wyceny: 
- Rozporządzenie R.M. z dnia 03.07.2006 .Dz.U. nr 120 poz. 831 - tryb finansowania 

Inwestycji [ dot. WKI]. 
- Dz.U. z dnia 10.05.2006 Nr 79 poz.554 Ustawa z dnia 07.04.2006r - Prawo Zamówień 

Publicznych. 
- Rozporządzenie R.M. z dnia 22.05.2006 .Dz.U. nr 87 poz. 610 - średni kurs złotego, 
- Dz.U. 2005 Nr 249 poz.2104 Ustawa z dnia 30.06.2005r - finanse publiczne obowiązuje 

od 01.01.2006 r ], 
- Dz.U. Nr 97 poz.1050 Ustawa z dnia 05.07.2001r - [ ustawa o cenach - zmiany 

obowiązujących przepisach w sprawie kosztorysowa 
- nia budowlanego ], 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004r w sprawie metod 

kosztorysowania i podstaw sporządzania kosztorysów 
- [Dz.U. 2004 nr 130 poz.1389 obowiązuje od 24.06.2004r]. 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dok. projektowej, specyfikacji technicznej, wykonania i odbioru robót 
budowlanych [Dz.U. nr 202 poz.2072 z dnia 16.09.2006 obowiązuje od 
01.10.2004r].Kalkulacja kosztorysu – szczegółowa, 

- rozporządzenie Komisji (WE) Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r. zmieniające 
rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). 

 
 


