
pozycja ilość

Prace projektowe, zarządzanie i nadzór nad inwestycją

Dokumentacja projektowa 1

Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze

rozbiórka jednego segmentu budynku magazynowego 210

uprzątnięcie wnętrza magazynu, rozbiórka zabudowy ścianek wewnątrz

magazynu 110

rozbiórka starej wagi samochodowej 1

usunięcie baraku obsługującego obecnie wagę samochodową 1

rozbiórka niedokończonej konstrukcji sortowni za magazynem 1

wywiezienie i zagospodarowanie odpadów rozbiórkowych 100

niwelacja terenu pod poszerzenie obecnie funkcjonującego placu

PSZOK 1020

badania gruntu 8

Utwardzona powierzchnia: 1390

powiększenie obecnego placu PSZOK (ok. 1020 m2) 1020

poprawienie wjazdu na plac PSZOK, poszerzenie wjazdu na wchodnią

część PSZOK (70 m2) 70

uzupełnienia w utwardzeniu powierzchni w zachodniej części placu po rozbieranych 

budynkach (magazyn, konstrukcja sortowni) i wadze

(190+40+60m2)
300

Rozbudowa i modernizacja budynku biurowo-socjalnego

(docelowo 50m2 pow zabudowy), w tym: 50

rozbudowa o część socjalną (w zachodniej części budynku) 20

wymiana pokrycia dachu 50

ocieplenie i elewacja budynku 100

roboty wykończeniowe pomieszczeń biurowych 45

wymiana stolarki okiennej i drzwiowej (wewnętrznej i zewnętrznej) 1

instalacje wewnętrzne (elektryczna, wodna, sanitarna) 3

pozostałe koszty adaptacyjne budynku 1

Renowacja budynku magazynowego, w tym: 110

malowanie ścian - zewnętrzne i wewnętrze (pow. ścian ok. 150 m2) 300

wylewka betonowa na podłogę (110m2) 110

ściany działowe 50

wewnętrzna instalacja elektryczna 1

pozostałe prace renowacyjne budynku 1

Najazdowa waga samochodowa (zakup i montaż) wraz z instalacja

pomiaru zdalnego odczytu 1

Elementy zagospodarowania terenu

oświetlenie placu 3

konserwacja istniejącego ogrodzenia (ok. 250m od strony południowej) 250

nowa brama przesuwna 1

zieleń ozdobna oddzielająca PSZOK od pozostałych bel z odpadami 60

pozostałe elementy zagospodarowania terenu 1

PRZEDMIAR SZACUNKOWY PSZOK W ŚWIERCZU



Wyposażenie PSZOK

wyposażenie budynku biurowego (sanitarne (baterie umywalkowe i prysznicowe, 

brodzik i kabina prysznicowa oraz umywalka w sanitariacie dla pracownika PSZOK 

oraz kran / umywalka dla klientów

PSZOK w wydzielonej części dostępnej dla klientów))
1
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