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Nazwa zamówienia nadana przez zamawiaj ącego :  

Zagospodarowanie terenu przy filii MDK w Karsiborze  

Adres obiektu budowlanego, oraz jednostka ewidencyj na, obr ęb i  numer działki ewidencyjnej, na której obiekt j est 
usytuowany:   

Filia Nr 3 Miejskiego Domu Kultury w Karsiborze, ul.1 Maja 40, 72-607 Świnoujście 

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 

 

 Nazwa i adres Zamawiaj ącego:  

Miejski Dom Kultury z siedzibą w Świnoujściu, ul. Wojska Polskiego 1/1, 72-600 Świnoujście  

Spis zawarto ści dokumentacji projektowej - wg spisu treści 

Nazwa i adres podmiotu opracowuj ącego przedmiar:  

Pracownia Projektowa Architektury Krajobrazu, ul. Wielogórska 68c/3, 59-220 Legnica 

Data opracowania:  27 sierpnia 2012 r. 


