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PRZEDMIAR ROBÓT 
 
 
GRUPA                 45200000-9 – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych 

lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej                        
KLASA                 45230000-8 – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia budowy rurociągów, linii 

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

wyrównywanie terenu 
KATEGORIA      45231000-5 – Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych  i 

linii energetycznych 
GRUPA                 45300000-0 – Roboty w zakresie instalacji budowlanych 

KLASA                 45310000-3 – Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

KATEGORIA      45316000-5 – Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych 
 
 
Nazwa obiektu i adres : Przebudowa ul. Borki w m. Wojciechów, gm. Olesno, na odcinku od 

ul. Kluczborskiej DK nr 11 do posesji nr 17 przy ul. Borki w zakresie 

budowy oświetlenia drogowego, (dz. nr 13/6, 13/13, 184/1; ark.m. 6 
– obręb Wojciechów) 

 
 
Stadium dokumentacji: Projekt budowlany wykonawczy 

 
 
Rodzaj opracowania    : Oświetlenie drogowe. 

 
 
 
Zamawiający                 : Gmina Olesno 

46-300 Olesno ul. Pieloka 21 

                                                                 
 

 

                                                               

Opracował                     : mgr inż. Ewald Mrugała 

                                                  upr. nr 201/91/Op 

 

 



 
 
 
 

ZAWARTOŚĆ PRZEDMIARU ROBÓT 
 

1. Strona tytułowa, 

2. Zawartość przedmiaru robót, 

3. Opis do przedmiaru robót, 

4. Przedmiar robót na budowę oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Borki w m. Wojciechów, gm. 

Olesno, na odcinku od ul. Kluczborskiej DK nr 11 do posesji nr 17 przy ul. Borki, 

I. Spis działów przedmiaru robót, 

II. Przedmiar robót, 
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PRZEDMIARU   ROBÓT 
 

 

Inwestor: Gmina Olesno 

                  46-300 Olesno ul. Pieloka 21 

 

Obiekt: Przebudowa ul. Borki w m. Wojciechów, gm. Olesno, na odcinku od ul. Kluczborskiej 

DK nr 11 do posesji nr 17 przy ul. Borki w zakresie budowy oświetlenia drogowego. 

 

Podstawa opracowania: Projekt wykonawczy na budowę oświetlenia ulicznego w ciągu ul. 

Borki w m. Wojciechów, gm. Olesno, na odcinku od ul. Kluczborskiej DK nr 11 do 

posesji nr 17 przy ul. Borki, 

 

Podstawa wyceny: 
 

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i 

podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389), 

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072), 

- rozporządzenie Komisji (WE) Nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniające 

rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 

Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). 

 


