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SPIS  DZIAŁÓW  PRZEDMIARU  ROBÓT: 
Zagospodarowanie terenu przy filii MDK w Karsiborze  

WYKAZ DZIAŁÓW z podziałem na roboty wg  „WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIE Ń CPV”: 
     - dział        45000000-7- Roboty  budowlane 
Grupy,  Klasy , Kategorie robót:  

Grupa 

robót 

Klasa robót Kategoria robót 

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę 
 

45110000-1- Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów 
budowlanych; roboty ziemne 

45111000-8 
Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

45300000-0- Roboty instalacyjne w budynkach 45340000-2 - Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego 45342000 - 6 - Wznoszenie ogrodzeń 

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia 
kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz 
roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii 
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i 
kolei; wyrównywanie terenu 

45231000-5 
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych 
i linii energetycznych 

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia 
kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz 
roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii 
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i 
kolei; wyrównywanie terenu 

45233000-9 
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania 
nawierzchni autostrad, dróg 

45200000-9 
 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 
obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie 
inżynierii lądowej i wodnej 

45260000-7- Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji 
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne 

45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne 
roboty 

 
45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia 
kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz 
roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

45260000-7- Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji 
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne 

45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe 

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia 
kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz 
roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

45210000-2 -Roboty budowlane w zakresie budynków  45212000-6 - Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, 
sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów 
budowlanych 

45300000-0- Roboty instalacyjne w budynkach 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych  
45316000-5 Instalacje systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych 
45317000-2 Inne instalacje elektryczne 

45300000-0- Roboty instalacyjne w budynkach 45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 

77300000-3 - Usługi ogrodnicze 77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów 
zielonych 

77312000-0 Usługi usuwania chwastów 

77300000-3 - Usługi ogrodnicze 77310000-6 -  Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów 
zielonych 

77313000-7 Usługi utrzymania parków 

77300000-3 - Usługi ogrodnicze 77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów 
zielonych 

77314000-4 Usługi utrzymania gruntów 

 
Podział robót do sporz ądzenia tabeli elementów scalonych: 

Lp. Nazwa Pozycje 

d.1. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 1 d.1.- 8 d.1 

d.2 Ogrodzenie systemowe 9 d.2-13 d.2 

d.3 Roboty nawierzchniowe 14 d.3- 27 d.3 

d.4 Kontener sanitarny 28a d.4- 37a d.4 

d.5 Scena plenerowa 38 d.5- 67 d.5 

d.6 Grillow ędzarnia kamienna 68a 

d.7 Mała architektura 69a d.7. - 72a d.7. 

d.8 Zieleń 73 d.8 - 85d.8 

d.9 Instalacje wod.- kan. 

d.9.1 Przył ącze wodoci ągowe 86 d.9.1 – 98 d.9.1 

d.9.2 Przykanalik sanitarny 99 d.9.2 - 110d.9.2 

d.10 Roboty elektryczne 111 d.10 - 137 d.10 

 


