
obmiar jestnostka

Dokumentacja budowlana 

projektu oraz koszty obsługi 

geodezyjnej budowy

Koszt obejmuje: analizę wykonalności, przygotowanie projektu budowlanego, 

projektu uzbrojenia terenu PSZOK w sied wod.-kan. i energetyczną, uzyskanie 

wszelkich

niezbędnych opinii, uzgodnieo, warunków technicznych, zgód, decyzji, pozwoleo, 

zezwoleo, prace geodezyjne (w tym badania geotechniczne), wykonanie 

inwentaryzacji powykonawczej.

0,05

% wartości 

prac 

budowlanych

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

geotechnicznej.
2 szt

Utwardzona powierzchnia Przygotowanie, utwardzenie  powierzchni (ok. 760 m2), stanowiącej: teren placu 

manewrowego, miejsce na kontenery i pojemniki na odpady, miejsce  parkingowe 

(wraz z wykonaniem oznakowao poziomych), miejsce na kontenery obiektowe. Plac 

będzie utwardzony betonem pochłaniającym CO2  z podbudową pod ruch ciężki z 

wykorzystaniem samochodów ciężarowych z kontenerami o pojemności do 34 m3 

(kategoria ruchu KR-3) wraz z wykonaniem wymaganych profilowao nawierzchni, 

krawężników.

760 m2

Krawężniki Wykonanie dodatkowego okrawężnikowania poszerzonej drogi + placu przed 

zewnetrzną częścią Punktu Wymiany Rzeczy Używanych, jak również miejsc 

parkingowych przed wjazdem do PSZOK (ok 120 mb)

120 mb

Instalacja elektryczna, przyłącze 

+ rozbudowa systemu 

monitoringu

Wykonanie instalacji elektrycznej i przyłącza wg uzyskanych warunków, dodatkowe 

oświetlenie placu w części zewnętrznej Punktu Wymianu Rzeczy Używanych + 

rozbudowa systemu monitoringu

1 kpl.

Instalacja fotowoltaiczna Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych o mocy ok 3 kW, do zasilania kontenera 

socjalno - biurowego
1 kpl.

Studnia chłonna/system 

rozsączania, separator, 

studzienki rewizyjne, osadnik

Zakup instalacji odprowadzania wód deszczowych lub instalacji rozsączania (zgodnie 

z projektem budowlanym). 1 szt

Ogrodzenie PSZOK Zakup, transport i montaż ogrodzenia placu PSZOK w częśdi zewnętrznej Punktu 

Wymiany Rzeczy Używanych (długośd ok. 110 mb; wysokośd do 2,2 m)
110 mb

Brama Zakup i montaż bramy przesuwnej 5m na wjeździe na plac PSZOK
1 szt.

Brama zakup i montaż bramy 2 skrzydłowej 3m do części infiormacyjnej
1 szt.

Waga samochodowa Zakup i montaż najazdowej wagi samochodowej, wraz z najazdami, z możliwością 

wjazdu i zjazdu z dwóch stron; możliwośd uzyskania wyniku pomiaru wagi 

niezależnie od kierunku najazdu; nośnośd i wymiary dostosowane do ważenia 

wypełnionego kontenera do 34m3 wraz z pojazdem (zał.: wymiary 8x3m + najazdy; 

do 30ton); dokładnośd pomiaru nie mniejsza niż 20kg; pomost wagi i najazdy 

wykonane ze stali; oprogramowanie umożliwiające zapisywanie wyniku pomiaru 

automatycznie na dysku twardym komputera obsługującego wagę; systemem 

automatycznego ważenia, wyświetlacz pozwalający na odczyt manualny wyniku 

pomiaru wagi;  legalizacja

1 szt.

Kontener biurowo-socjalny Zakup, transport i montaż na placu PSZOK kontenera biurowo-socjalnego (o 

wymiarach ok. 6,0x2,4m), stanowiącego pomieszczenie dla pracownika PSZOK. 

Kontener wyposażony będzie m.in. stałe urządzenia sanitarne (np. kabinę 

prysznicową) i socjalne (np. zlewozmywak z szafką), instalację elektryczną, 

klimatyzację dwufunkcyjną, drzwi zewnętrzne zabezpieczone zamkiem.

1 szt.

Magazyn na odpady 

niebezpieczne (MON)

Wydzielenie z istniejącej hali/magazynu miejsca przewidzianego pod MON, 

wydzielenie przy pomocy ścianki działowej z drzwiami przesuwnymi zamykanymi na 

klucz, dodatkowo w podłodze zainstralowana wanna wychwytowa + wyposażenie w 

regały

1 kpl.

Punkt wymiany rzeczy 

używanych (PW)

Wydzielenie z istniejącej hali/magazynu miejsca przewidzianego pod PW, 

wydzielenie przy pomocy ścianki działowej, zgodnie z koncepcją 
1 kpl.

Magazyn na odbiór zużytego 

sprzętu elektrycznego i 

elektronicznego (ZSEE) oraz 

sprzęt do utrzymania PSZOK

Wydzielenie z istniejącej hali/magazynu miejsca przewidzianego pod ZSEiE, 

wydzielenie przy pomocy ścianki działowej, zgodnie z koncepcją 
1 kpl.

Ekrany akustyczne zakup i montaż ekranów akustycznych wzdłuż płotu w bezpośrednim sąsiedztwie 

ZW Lhoist o wysokości ok 4m i długości ok 33 mb (ok 130 m2), wraz z 

przygotowaniem systemu mocowan do podłoża

130 m2

Altana w strefie nformacyjnej 

(częśd zewnętrzna Punktu 

Wymiany Rzeczy Używanych)

zakup, transport i montaż drewnianej altany o wymiarach ok. 4x6 m (drewno 

impregnowane dwukrotnie), z oświetleniem; wysokośd ścian bocznych min. 2 m, 

wysokośd całkowita min. 3 m, z wykooczeniem uzgodnionym z Zamawiającym

1 szt.

Poszerzenie drogi dojazdowej + 

plac na zewnętrzną częśd 

Punktu Wymiany Rzeczy 

Używanych

Poszerzenie dojazdu do placu PSZOK oraz dodatkowe profilowania (w sumie 

powierzchnia ok. 230 m2), dodatkowo plac o wymiarach ok 10x12m przed wejściem  

i 2 miejsca postojowe. Wykonanie: tłuczeo wapienny, wraz z niezbędnym 

profilowaniem; oznakowanie 2 miejsc postojowych

230 m2

Przedmiar robót i dostaw oraz  kosztów dla projektu "Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w 

Tarnowie Opolskim"

opracowanie metodą uproszczoną, dla celów oszacowania zakresu zamówienia publicznego

Inwestor: GminaTarnów Opolski; ul. Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Opolski

Adres realizacji: województwo: opolskie; powiat: opolski; gmina: Tarnów Opolski; miejscowośd: Tarnów Opolski; numery ewidencyjne działek: 1609/387,1496/433

Roboty budowlano-montażowe wraz z opracowaniem niezbędnej dokumentacji techniczno-budowlanej
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Wykonanie przyłącza 

wodociągowego instalacji 

p.poż.

wykonanie przyłacza instalacji ppoż wzdłuż ul Św. Jacka, częściowo pod torami + 

hydrant w obrębie dojazdu do PSZOK i oznaczenie 1 kpl.

Trawnik przygotowanie terenu pod trawnik, wyrównanie gruntu po przeprowadzonych 

pracach budowlanych, pielęgnacja istniejącej zieleni + trawników
1100 m2

Zieleo ozdobno-izolacyjna niska zakup i wykonanie nasadzenia zieleni ozdobno-izolacyjnej, dopasowanej do 

spełnienia wymagao  i specyfiki podłoża (całoroczna zieleo ozdobna o wysokości 

sadzonek minimum 100 cm z 12 miesięczną gwarancją utrzymania)

10 szt

Regały do punktu wymiany 

rzeczy używanych i MON

Zakup, transport, rozstawienie 4 szt. regałów stanowiących wyposażenie punktu 

wymiany rzeczy używanych (PW) oraz 2 szt. regałów do magazynu odpadów 

niebezpiecznych (MON) (wymiary: 100x60x220 cm). 

6 szt.

Kontenery 34 m3 Zakup i rozstawienie 1 kontenera o pojemności 34m3, z zaczepami przystowanymi 

do transportu samochodowego bramowcem i hakowcem, otwieranymi drzwiami na 

krótszym boku (dwa skrzydła z podwójnym wzmocnieniem), grubością ścian min. 

3mm, grubością podłogi min. 5mm

1 szt.

Kontenery 15m3 Zakup, rozładunek i rozstawienie 3 szt. kontenera na 15 m3, z zaczepami 

przystosowanymi do transportu samochodowego bramowcem i hakowcem, z 

otwieranymi drzwiami na krótszym boku (dwa skrzydła z podwójnymi 

wzmocnieniami), grubością ścian min. 3 mm, grubością podłogi min. 5 mm, płozami 

zakooczonymi rolkami.

3 szt.

Kontenery 7m3 Zakup, rozładunek i rozstawienie 5 szt. kontenerów o pojemności 7 m3 (w tym trzy 

zamykane z klapami), z zaczepami przystosowanymi do transportu samochodowego 

bramowcem i hakowcem DIN-1200 mm), otwieranymi drzwiami na krótszym boku 

(dwa skrzydła z podwójnymi wzmocnieniami), grubością ścian min. 3 mm, grubością 

podłogi min. 5 mm, płozami zakooczonymi rolkami.

5 szt.

Kontenery 5 m3 Zakup, rozładunek i rozstawienie 1 szt. kontenera o pojemności 5m3, z zaczepami 

przystosowanymi do transportu samochodowego bramowcem i hakowcem DIN-

1200 mm, z otwieranymi drzwiami na krótszym boku (dwa skrzydła z podwójnymi 

wzmocnieniami), grubością ścian min. 3 mm, grubością podłogi min. 5 mm, płozami 

zakooczonymi rolkami.

1 szt.

Transport kontenerów i 

transport pojemników

Transport zakupionych kontenerów  i pojemników na plac PSZOK.
1 usł.

Pojemniki 1,1 m3 Zakup, rozładunek i rozstawienie 8 szt. pojemników na 1,1 m3, z tworzywa 

sztucznego, zamykanych klapą, wyposażonych w 4 kółka z hamulcem, o kolorystyce 

uzgodnionej z Zamawiającym.

8 szt.

Pojemniki 0,24 m3 Zakup, rozładunek i rozstawienie 6 szt. pojemników na 0,24 m3, z tworzywa 

sztucznego, zamykanych klapą, wyposażonych w 2 kółka, o kolorystyce uzgodnionej 

z Zamawiającym.

6 szt.

Oznakowanie kontenerów, 

pojemników oraz pomieszczeo

Zakup i montaż: 32 szt. tablic z opisami wyznaczonymi przez Zamawiającego; 28 szt. 

tablic przeznaczonych do opisu zbieranych frakcji odpadów (do oznakowania 

kontenerów i pojemników); 4 szt. tablic z nazwami poszczególnych pomieszczeo. 

Tablice wykonane będą z tworzywa sztucznego odpornego na działanie czynników 

atmosferycznych, podłoże magnetyczne.

32 szt.

Pojemnik na świetlówki Zakup i rozładunek 1 szt. pojemnika specjalistycznego do odbioru lamp/żarówek 

typu świetlówki, o pojemności pozwalającej magazynowad w całości świetlówki 

różnej długości - do 150 cm (min. wymiary wewnętrzne: 154x40x30 cm). 

1 szt.

Pojemnik na baterie Zakup, rozładunek i rozstawienie 1 szt. pojemnika specjalistycznego o pojemności 

min. 120 l do odbioru zużytych baterii i akumulatorów małogabarytowych. 1 szt.

Pojemnik na akumulatory Zakup, rozładunek i rozstawienie 1 szt. pojemnika specjalistycznego o pojemności 

min. 0,5 m3 do odbioru zużytych akumulatorów. 
1 szt.

Pojemnik na przeterminowane 

leki

Zakup, rozładunek i rozstawienie 2 szt. pojemnika specjalistycznego o pojemności 

min. 0,12 m3 do odbioru przeterminowanych leków.
2 szt.

Pojemnik na odpady z iniekcji Zakup i rozładunek 2 szt. pojemnika specjalistycznego do odbioru zużytych igieł i 

strzykawek jednorazowych, o pojemności 60l
2 szt. 

Kosz siatkowy na drobny zużyty 

sprzęt elektryczny i 

elektroniczny

Zakup, rozładunek i rozstawienie 2 szt. kosza siatkowego, stanowiącego 

wyposażenie magazynu na odbiór zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 2 szt.

Pojemniki na odpady kredki zakup i montaż pojemników na odpady w formie kredek, w kolorystyce ustalonej z 

zamawiającym, stanowiących atrakcję informacyjno - edukacyjną dla najmłodszych 8 szt

Beczki specjalistyczne 60 l Zakup, rozładunek i rozstawienie 8 szt. beczek specjalistycznych na odpady 

niebezpieczne z tworzywa PEHD o pojemności min. 60 l, z przeznaczeniem na inne 

odpady niebezpieczne. 

8 szt.

Pojemniki inne PEHD Zakup, rozładunek i rozstawienie 5 szt. pojemników specjalistycznych PEHD o 

pojemności min. 30 l, z przeznaczeniem na inne odpady niebezpieczne. 
5 szt.

Koszopalety na drobny zużyty 

sprzęt elektryczny i 

elektroniczny

Zakup, rozładunek i rozstawienie 2 szt. koszopalet siatkowych, stanowiących 

wyposażenie magazynu na odbiór zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 

oraz magazynu odpadów niebezpiecznych

2 szt.

Kosze siatkowe na kółkach na 

rzeczy używane

Zakup, rozładunek i rozstawienie 1 szt. koszy siatkowych na kółkach o ładowności 

200 kg, stanowiących wyposażenie punktu wymiany rzeczy używanych 1 szt.

Pojemniki 40-48 l Zakup, rozładunek i rozstawienie 6 szt. pojemników z tworzywa sztucznego o 

pojemności 40-48 l, stanowiących wyposażenie punktu wymiany rzeczy używanych 6 szt.

Wyposażenie p.poż. i BHP Zakup i transport, rozładunek i montaż 2 zestawów podstawowego wyposażenia 

p.poż i BHP, na które składad się będą: gaśnica, apteczka, sorbenty, wymagane 

oznakowanie i uchwyty.

2 szt.

Wyposażenie PSZOK
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Wyposażenie biurowo-socjalne Koszt obejmuje zakup, transport i zainstalowanie niezbędnego wyposażenia 

kontenera biurowo-socjalnego. Na zestaw wyposażenia składad się będą: biurko, 

fotel obrotowy, regał na dokumenty, szafka na rzeczy osobiste pracownika PSZOK, 

krzesło, lampa biurkowa, listwa zasilająca, laptop, drukarka laserowa, telefon, 

czajnik elektryczny, kosz na śmieci, lustro, sprzęt do sprzątania.

1 kpl.

Pozostałe wyposażenie punktu 

wymiany rzeczy używanych

Zakup, transport i rozstawienie zestawu wyposażenia składającego się z: drabinki 

pokojowej/innej formy podestu, krzesła, stołu roboczego, dodatkowych 

pojemników na drobniejsze przedmioty oddawane w punkcie wymiany rzeczy 

używanych

1 kpl.

Licencja na oprogramowanie do 

obsługi PSZOK

Zakup jednostanowiskowej, min. 3-letniej licencji na aplikację do: wydawania kart 

odbioru odpadów, bilansowanie stanów magazynowych, tworzenie raportów 

zbiorczych oraz dla poszczególnych frakcji odpadów, zgodnie z aktualnymi 

przepisami.

1 szt.

Tablice informacyjne dotyczące 

PSZOK

Zakup, transport i montaż 2 szt. tablic informacyjnych dotyczących organizacji 

PSZOK: regulamin PSZOK, schemat organizacyjny PSZOK, dane adresowe i 

identyfikacyjne PSZOK oraz godziny otwarcia PSZOK.

2 szt.

Tablice do ręcznego opisu i 

oznakowania kontenerów i 

pojemników

Zakup i transport 22 tablic do ręcznego opisu kontenerów (białe, z tworzywa 

sztucznego odpornego na działanie warunków atmosferycznych, z możliwością 

trwałego i wielkrotnego nanoszenia napisu pisakiem-markerem, podłoże 

magnetyczne), umożliwiających dostosowywanie organizacji PSZOK do efektywnego 

selektywnego zbierania frakcji odpadów komunalnych w trakcie eksploatacji PSZOK 

w kolejnych latach po jego uruchomieniu (zmianę frakcji, dodawanie frakcji, 

dodawanie dodatkowych opisów).

22 szt.

Platformowa waga 

przemysłowa 

Zakup i transport platformowej wagi do ważenie mniejszych ilości odpadów 

dostarczanych na PSZOK, z zakresem ważenia do 150 kg.
1 szt.

Wózek ręczny magazynowy Zakup, transport, rozładunek  1 szt. przenośnej rampy przeładunkowej, pozwalającej 

na płynne przemieszczanie podczas rozładunku, niwelację różnicy poziomów, np. 

progów.

1 szt.

Ławki do zewnętrznej części 

Punktu Wymiany Rzeczy 

Używanych

zakup, transport i montaż w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym 10 ławek 

drewnianych, impregnowanych o trwałej konstrukcji 10 szt.

Stół do zewnętrznej  części 

Punktu Wymiany Rzeczy 

Używanych

zakup, transport i ustawienie stołów drewnianeych, impregnowanych, o trwałej 

konstrukcji, stanowiących wyposażenie zewnętrznej części Punktu Wymiany Rzeczy 

Używanych

2 szt.

Tablice informacyjne 

zewnętrzne oraz wydatki 

niekwalifikowane w całości 

pokryte przez Wnioskodawcę.

Opracowanie,zakup,transport oraz montaż 10 szt. tablic zewnętrznych z 

informacjami w zakresie zasad segregacji odpadów komunalnych 
10 szt.

Szufla do odśnieżania Zakup i transport szufli do odśnieżania, z ocynkowanej stali
1 szt.

Miotła do zamiatania zakup i transport miotły do zamiatania placu PSZOK
1 szt.
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