
ZAWARTO ŚĆ PRZEDMIARU ROBÓT 
 

1. Strona tytułowa, 

2. Zawartość przedmiaru robót, 

3. Opis do przedmiaru robót, 

4. Przedmiar robót na budowę linii napowietrznej oświetlenia ulicznego – ul. Opolskiej – 

drogi powiatowej nr 1348 O, 

I. Spis działów przedmiaru robót, 

II.  Przedmiar robót, 

 



O P I S 
 

D O 
 

PRZEDMIARU   ROBÓT 
 

 
Inwestor: Gmina Pokój 

46-034 Pokój,  ul. Sienkiewicza 8, 
 
Obiekt: Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego – ul. Opolskiej – drogi powiatowej 

nr 1348 O w m. Domaradzka Kuźnia oraz w m. Lubnów, 
 
Podstawa opracowania:  Projekt wykonawczy na budowę linii napowietrznej oświetlenia 

ulicznego – ul. Opolskiej – drogi powiatowej nr 1348 O, 
 
Podstawa wyceny: 
 
- zarządzenie Przewodniczącego Komisji Planowania przy R. M. z dnia 19.11.1983 r w 

sprawie zasad proj. Inwestycji MP 41/1983 r, 
- zarządzenie nr 13 MBGP i OŚ z dnia 02.10.1987 r w sprawie podziału zadań w zakresie 

opracowania i wydawania KNR, 
- zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15.07.1997 r w 

sprawie metod kosztorysowania obiektów i robót budowlanych. 
- rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26.09.2000 r          

w sprawie kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót 
budowlanych oraz cen czynników produkcji dla potrzeb sporządzania kosztorysu 
inwestorskiego (Dz. U. Nr 114, poz. 1195 z dnia 20.12.2000 r.), 

- 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-uŜytkowym (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 uŜytkowego (Dz. U. 
Nr 202, poz. 2072), 

- rozporządzenie Komisji (WE) Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r. zmieniające 
rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). 

 


