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Remont Centralnej Przepompowni Oczyszczalni z wymianą instalacji.PRDDZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do
REMONT CENTRALNEJ  PRZEPOMPOWNI  OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW  W MIĘDZYZDROJACH.

1 Roboty budowlane-remontowe w Centralnej Przepompowni Oczyszczalni. 1 51
1.1 Remont komór  nr 1 i nr 2 . 1 19
1.2 Wzmocnienie płyty stropowej na poziomie : -6,23 20 25
1.3 Posadzka  przemysłowa odporna na środowisko agresywne. 26 28
1.4 Przykrycie kanałów na poziomie : - 6,23 29 31
1.5 Remont, renowacja ścian i sufitów od poziomu : -6,23 do poziomu  +3,50 32 40
1.6 Oczyszczenie i malowanie farbami epoksydowymi konstrukcji stalowych, balustrad itp. 41 47
1.7 Wymiana drzwi stalowych i renowacja naświetli stalowych. 48 51

2 Remont, wymiana instalacji oswietlenia  w części centralnej przepompowni. 52 80
3 Wymiana urządzeń do wytwarzania skratek, płukania, odwadniania, rozdrabniania i przemieszczania

skratek na zewnątrz.
81 87

4 Uzupełnienie instalacji w przepompowni ścieków na poziomie:  -7,40 o  urządzenia: zastawki wrzecio-
nowe oraz przepływomierze. 

88 91

4.1 Zastawka wrzecionowa 88 89
4.2 Przepływomierz wskaŜnikowy dn=400 mm. 90 91
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Remont Centralnej Przepompowni Oczyszczalni z wymianą instalacji.PRDPRZEDMIAR

Lp. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
REMONT CENTRALNEJ  PRZEPOMPOWNI  OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW  W MIĘDZYZDROJACH.

1 Roboty budowlane-remontowe w Centralnej Przepompown i Oczyszczalni.
1.1 Remont komór  nr 1 i nr 2 .

1
d.1.1

Renowacja i uszczelnienie zasuwy oddzielającej przegrodę komory nr 1/nr2, o średni-
cy nominalnej 800 mm na ciśnienie nominalne 2.5-4.0 MPa.

szt.

1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000

2
d.1.1

Czyszczenie powierzchni betonowych strumieniowe wodne wysokociśnieniowe piono-
wych niemalowanych

m2

komora nr 1
<ściana łukowa > 2*3.14*5.75*(11.40-6.23)/4 m2 46.672
<ściana oddzielająca komory nr1/nr 2>5.75*(11.40-6.23) m2 29.728
<ściana oddzielająca komory ścieków /pomieszczeniem pomp>6.00*(11.40-6.23) m2 31.020
<dodatk. powierzchnia 10%>107.42*0.10 m2 10.742
A  (suma częściowa) ------------------

m2 118.162
komora nr 2
<ściana łukowa > 2*3.14*5.75*(11.40-6.23)/4 m2 46.672
<ściana oddzielająca komory nr1/nr 2>5.75*(11.40-6.23) m2 29.728
<ściana oddzielająca komory ścieków /pomieszczeniem pomp>6.00*(11.40-6.23) m2 31.020
<dodatk. powierzchnia 10%>107.42*0.10 m2 10.742
B  (suma częściowa) ------------------

m2 118.162
RAZEM 236.324

3
d.1.1

Czyszczenie powierzchni betonowych strumieniowe wodne wysokociśnieniowe sufito-
wych niemalowanych

m2

<komora nr 1> 3.14*5.75*5.75/4 m2 25.954
<komora nr 2> 3.14*5.75*5.75/4 m2 25.954

RAZEM 51.908
4

d.1.1
Czyszczenie powierzchni betonowych strumieniowe wodne wysokociśnieniowe pozio-
mych niemalowanych-dno komór.

m2

<komora nr 1> 3.14*5.75*5.75/4 m2 25.954
<komora nr 2> 3.14*5.75*5.75/4 m2 25.954

RAZEM 51.908
5

d.1.1
Czyszczenie hydrościerne powierzchni betonowych pionowych niemalowanych m2

komora nr 1
<ściana łukowa > 2*3.14*5.75*(11.40-6.23)/4 m2 46.672
<ściana oddzielająca komory nr1/nr 2>5.75*(11.40-6.23) m2 29.728
<ściana oddzielająca komory ścieków /pomieszczeniem pomp>6.00*(11.40-6.23) m2 31.020
<dodatk. powierzchnia 10%>107.42*0.10 m2 10.742
A  (suma częściowa) ------------------

m2 118.162
komora nr 2
<ściana łukowa > 2*3.14*5.75*(11.40-6.23)/4 m2 46.672
<ściana oddzielająca komory nr1/nr 2>5.75*(11.40-6.23) m2 29.728
<ściana oddzielająca komory ścieków /pomieszczeniem pomp>6.00*(11.40-6.23) m2 31.020
<dodatk. powierzchnia 10%>107.42*0.10 m2 10.742
B  (suma częściowa) ------------------

m2 118.162
RAZEM 236.324

6
d.1.1

Czyszczenie hydrościerne powierzchni betonowych sufitowych niemalowanych m2

<komora nr 1> 3.14*5.75*5.75/4 m2 25.954
<komora nr 2> 3.14*5.75*5.75/4 m2 25.954

RAZEM 51.908
7

d.1.1
Czyszczenie hydrościerne powierzchni betonowych poziomych niemalowanych-dno
komór.

m2

<komora nr 1> 3.14*5.75*5.75/4 m2 25.954
<komora nr 2> 3.14*5.75*5.75/4 m2 25.954

RAZEM 51.908
8

d.1.1
Czyszczenie strumieniowo-ścierne zbrojenia i elementów stalowych - pręty o śr. do 16
mm

m

Komora nr 1.
<komora nr 1-ściana łukowa, pręty pionowe>[(2*3.14*5.75)/4]/0.12*(11.40-6.23) m 388.935
<komora nr 1-ściana łukowa, pręty poziome>[(11.40-6.23)/0.12]*(2*3.14*5.75/4) m 388.935
<ściana oddzielająca komory nr1/nr 2>5.75*(11.40-6.23)*(8.0+8.0) m 475.640
<ściana oddzielająca komory ścieków /pomieszczeniem pomp>6.00*(11.40-6.23)*
(8.0+8.0)

m 496.320

<komora nr 1-sufit> 3.14*5.75*5.75/4*(8.0+8.0) m 415.265
A  (suma częściowa) ------------------

m 2165.095
Komora nr 2.
<komora nr 2>2165.095 m 2165.095

RAZEM 4330.190
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Remont Centralnej Przepompowni Oczyszczalni z wymianą instalacji.PRDPRZEDMIAR

Lp. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
9

d.1.1
Zabezpieczenie zbrojenia i elementów stalowych przed korozją mineralną powłoką an-
tykorozyjną na powierzchniach poziomych i pionowych; pręty o śr. do 16 mm

m

Komora nr 1.
<komora nr 1-ściana łukowa, pręty pionowe>[(2*3.14*5.75)/4]/0.12*(11.40-6.23) m 388.935
<komora nr 1-ściana łukowa, pręty poziome>[(11.40-6.23)/0.12]*(2*3.14*5.75/4) m 388.935
<ściana oddzielająca komory nr1/nr 2>5.75*(11.40-6.23)*(8.0+8.0) m 475.640
<ściana oddzielająca komory ścieków /pomieszczeniem pomp>6.00*(11.40-6.23)*
(8.0+8.0)

m 496.320

A  (suma częściowa) ------------------
m 1749.830

Komora nr 2.
<komora nr 2>1749.83 m 1749.830

RAZEM 3499.660
10

d.1.1
Zabezpieczenie zbrojenia i elementów stalowych przed korozją mineralną powłoką an-
tykorozyjną na powierzchniach sufitowych; pręty o śr. do 16 mm

m

Komora nr 1.
<komora nr 1-sufit> 3.14*5.75*5.75/4*(8.0+8.0) m 415.265
Komora nr 2.
<komora nr 2-sufit>415.265 m 415.265

RAZEM 830.530
11

d.1.1
Wypełnienie ubytków powierzchni konstrukcji Ŝelbetowych przez torkretowanie ścian,
stropów, dna komór  po oczyszczeniu i zmyciu powierzchni  ścian, stropów i dna ko-
mór, ptrzyjęto grub. 5 cm.

m3

Ściany
komora nr 1
<ściana łukowa > [2*3.14*5.75*(11.40-6.23)/4]*0.05 m3 2.334
<ściana oddzielająca komory nr1/nr 2>[5.75*(11.40-6.23)]*0.05 m3 1.486
<ściana oddzielająca komory ścieków /pomieszczeniem pomp>[6.00*(11.40-6.23)]*
0.05

m3 1.551

<dodatk. powierzchnia 10%>107.42*0.10*0.05 m3 0.537
A  (suma częściowa) ------------------

m3 5.908
komora nr 2
5.908 m3 5.908
B  (suma częściowa) ------------------

m3 5.908
Sufit
<komora nr 1> 3.14*5.75*5.75/4*0.05 m3 1.298
<komora nr 2> 3.14*5.75*5.75/4*0.05 m3 1.298
C  (suma częściowa) ------------------

m3 2.596
Dno komór nr 1 i 2.
<komora nr 1> 3.14*5.75*5.75/4*0.05 m3 1.298
<komora nr 2> 3.14*5.75*5.75/4*0.05 m3 1.298
D  (suma częściowa) ------------------

m3 2.596
RAZEM 17.008

12
d.1.1

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie głębokości do 8 cm i śr do 10 mm szt.

poz.2*4 szt. 945.296
poz.3*4 szt. 207.632
poz.4*4 szt. 207.632

RAZEM 1360.560
13

d.1.1
Osadzenie w podłoŜu kołków metalowych kotwiących M10 w gotowych ślepych otwo-
rach w ścianie

szt.

poz.12 szt. 1360.560
-poz.3*4 szt. -207.632

RAZEM 1152.928
14

d.1.1
Osadzenie w podłoŜu kołków metalowych kotwiących M10 w gotowych ślepych otwo-
rach w stropie

szt.

poz.3*4 szt. 207.632
RAZEM 207.632

15
d.1.1

MontaŜ zbrojenia ścian, stropu, dna  - pręty o śr. 10-14 mm t

komora nr 1+2
poz.2*14*0.617/1000 t 2.041
poz.3*14*0.617/1000 t 0.448
poz.4*14*0.617/1000 t 0.448

RAZEM 2.937
16

d.1.1
Torkretowanie ścian, stropów, dna komór  po przygotowaniu powierzchni. m3

Ściany
komora nr 1
<ściana łukowa > [2*3.14*5.75*(11.40-6.23)/4]*0.10 m3 4.667
<ściana oddzielająca komory nr1/nr 2>[5.75*(11.40-6.23)]*0.10 m3 2.973
<ściana oddzielająca komory ścieków /pomieszczeniem pomp>[6.00*(11.40-6.23)]*
0.10

m3 3.102
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Remont Centralnej Przepompowni Oczyszczalni z wymianą instalacji.PRDPRZEDMIAR

Lp. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
<dodatk. powierzchnia 10%>107.42*0.10*0.10 m3 1.074
A  (suma częściowa) ------------------

m3 11.816
komora nr 2
11.816 m3 11.816
B  (suma częściowa) ------------------

m3 11.816
Sufit
<komora nr 1> 3.14*5.75*5.75/4*0.10 m3 2.595
<komora nr 2> 3.14*5.75*5.75/4*0.10 m3 2.595
C  (suma częściowa) ------------------

m3 5.190
Dno komór nr 1 i 2.
<komora nr 1> 3.14*5.75*5.75/4*0.10 m3 2.595
<komora nr 2> 3.14*5.75*5.75/4*0.10 m3 2.595
D  (suma częściowa) ------------------

m3 5.190
RAZEM 34.012

17
d.1.1

Wykonanie powłok ochronnych na powierzchniach betonowych - gruntowanie dwukrot-
ne powierzchni betonowych poziomych i pionowych , zastosowanie materiału odporne-
go na agresywne ścieki np. polimerowe powłoki ochronne lub inne.

m2

poz.2 m2 236.324
poz.4 m2 51.908

RAZEM 288.232
18

d.1.1
Wykonanie powłok ochronnych na powierzchniach betonowych - gruntowanie dwukrot-
ne powierzchni betonowych sufitowych, zastosowanie materiału odpornego na agre-
sywne ścieki np. polimerowe powłoki ochronne lub inne.

m2

poz.3 m2 51.908
RAZEM 51.908

19
d.1.1

Wykonanie powłok ochronnych na powierzchniach betonowych - malowanie dwukrot-
ne powierzchni betonowych poziomych i pionowych

m2

poz.17 m2 288.232
RAZEM 288.232

1.2 Wzmocnienie płyty stropowej na poziomie : -6,23
20

d.1.2
Wykonanie powłok ochronnych na powierzchniach betonowych - malowanie dwukrot-
ne powierzchni betonowych sufitowych

m2

poz.18 m2 51.908
RAZEM 51.908

21
d.1.2

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie głębokości do 8 cm i śr do 10 mm szt.

2*3.14*5.75/0.10 szt. 361.100
RAZEM 361.100

22
d.1.2

Osadzenie w podłoŜu kołków metalowych kotwiących M10 w gotowych ślepych otwo-
rach w stropie

szt.

poz.21 szt. 361.100
RAZEM 361.100

23
d.1.2

MontaŜ zbrojenia ścian, stropu, dna  - pręty o śr. 10-14 mm t

komora nr 1+2
poz.24*14*0.617/1000 t 0.448

RAZEM 0.448
24

d.1.2
śelbetowe płyty stropowe, grubości 8 cm płaskie - z zastosowaniem pompy do betonu m2

<komora nr 1> 3.14*5.75*5.75/4 m2 25.954
<komora nr 2> 3.14*5.75*5.75/4 m2 25.954

RAZEM 51.908
25

d.1.2
śelbetowe płyty stropowe - dodatek za kaŜdy 1 cm róŜnicy grubości płyty - z zastoso-
waniem pompy do betonu, docelowa grubość 10 cm.

m2

poz.24 m2 51.908
RAZEM 51.908

1.3 Posadzka  przemysłowa odporna na środowisko agresywne.
26

d.1.3
Impregnacja i zabezpieczanie podłoŜy betonowych systemem ASODUR-BI/BS - dwu-
krotne gruntowanie podłoŜy małochłonnych: ASODUR-BI

m2

poz.24 m2 51.908
RAZEM 51.908

27
d.1.3

Chemoodporna powłoka epoksydowa ASODUR-TE - grubowarstwowa na podłoŜa wil-
gotne, gr. 1 mm

m2

poz.26 m2 51.908
RAZEM 51.908

28
d.1.3

Chemoodporna powłoka epoksydowa ASODUR-TE - pogrubienie o 1 mm, docelowa
grubość 3 mm.
Krotność = 2

m2

poz.27 m2 51.908
RAZEM 51.908

1.4 Przykrycie kanałów na poziomie : - 6,23

- 5 -
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Remont Centralnej Przepompowni Oczyszczalni z wymianą instalacji.PRDPRZEDMIAR

Lp. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
29

d.1.4
Konstrukcje podparcia dla zamknięcia , przykrycia kanału o masie elementu do 50 kg-
rama z kątownika 45x45x5 mm z stali szlachetnej, nierdzewnej.

t

<rama z kątownika 45x45x5, stal nierdzewna>[(4.60+0.60)*2*3.38*1.05]*2/1000 t 0.074
RAZEM 0.074

30
d.1.4

Obsadzenie ram,wycieraczek,wsypów stalowych o powierzchni ponad 1.0-2.0 m2 w
podłoŜach betonowych

szt.

< ramy z stali nierdzewnej, ksztatowej - kątownik 45x45x5, o wym. l=4600mm i szer.
b=600 mm>2

szt. 2.000

RAZEM 2.000
31

d.1.4
Wykonanie nakryw na kanału o wym. l=4600 mm i szerokości b=600 mm.blachą ryflo-
waną z stali nierdzewnej, grrub. blachy 6 mm.

m2

< ramy z stali nierdzewnej, ksztatowej - kątownik 45x45x5, o wym. l=4600mm i szer.
b=600 mm>(4.60*0.60)*2

m2 5.520

RAZEM 5.520
1.5 Remont, renowacja ścian i sufitów od poziomu : -6,23 do poziomu  +3,50
32

d.1.5
Przygotowanie podłoŜy pod wykonanie tynków renowacyjnych - usunięcie z muru od-
padającego tynku

m2

Pomieszczenie powyŜej komór
<ściana łukowa > [2*3.14*5.75*(6.23+3.50)]/2 m2 175.675
<ściana oddzielająca komory ścieków /pomieszczeniem pomp>(6.00+6.00)*(6.23+
3.50)

m2 116.760

<dodatk. powierzchnia 10%>292.435*0.10 m2 29.244
<sufit>3.14*5.75*5.75/2 m2 51.908
<posadzki powyŜej komór>3.14*5.75*5.75/2 m2 51.908

RAZEM 425.495
33

d.1.5
Czyszczenie powierzchni betonowych strumieniowe wodne wysokociśnieniowe piono-
wych pokrytych powłokami malarskimi

m2

Pomieszczenie powyŜej komór
<ściana łukowa > 2*3.14*5.75*(6.23+3.50)/2 m2 175.675
<ściana oddzielająca komory ścieków /pomieszczeniem pomp>(6.00+6.00)*(6.23+
3.50)

m2 116.760

<dodatk. powierzchnia 10%>292.435*0.10 m2 29.244
RAZEM 321.679

34
d.1.5

Czyszczenie powierzchni betonowych strumieniowe wodne wysokociśnieniowe pozio-
mych pokrytych powłokami malarskimi

m2

Pomieszczenie powyŜej komór
3.14*5.75*5.75/2 m2 51.908

RAZEM 51.908
35

d.1.5
Czyszczenie powierzchni betonowych strumieniowe wodne wysokociśnieniowe sufito-
wych pokrytych powłokami malarskimi

m2

Pomieszczenie powyŜej komór
3.14*5.75*5.75/2 m2 51.908

RAZEM 51.908
36

d.1.5
Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych - gruntowanie powierzchni tynków m2

poz.37 m2 425.495
RAZEM 425.495

37
d.1.5

Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych - szpachlowanie powierzchni tyn-
ków, gr. warstwy 1,0 mm

m2

poz.39 m2 425.495
RAZEM 425.495

38
d.1.5

Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych - szpachlowanie powierzchni tyn-
ków - dodatek za 1 mm pogrubienia warstwy do 3 mm.
Krotność = 2

m2

poz.37 m2 425.495
RAZEM 425.495

39
d.1.5

Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych - gruntowanie powierzchni tynków m2

poz.32 m2 425.495
RAZEM 425.495

40
d.1.5

Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych - malowanie dwukrotne m2

poz.37 m2 425.495
RAZEM 425.495

1.6 Oczyszczenie i malowanie farbami epoksydowymi konst rukcji stalowych, balustrad itp.
41

d.1.6
Czyszczenie strumieniowo ścierne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnoś-
ciennych (stan wyjściowy powierzchni B)

m2

<poz. 1.2d-dwuteownik 240>(0.848*5.0)*2 m2 8.480
<poz. 1.2c-dwuteownik 340>(1.155*7.30)*2 m2 16.863
<przyjęto 10% całkowitej powierzchni poz. 1.2c, 1.2d>25.343*0.10 m2 2.534

RAZEM 27.877
42

d.1.6
Czyszczenie strumieniowo ścierne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji szkiele-
towych (stan wyjściowy powierzchni C)

m2

<balustrady zabezpieczające>(0.375+1.50+0.25+2.07)*1.12*2+(1.96+1.07+1.45)*1.12 m2 14.414
<balustrady zabezpieczające-biegi schodowe>(3.15+1.0+3.15)*1.12*2 m2 16.352
<balustrady zabezpieczające>(1.25+2.95+2.80+1.50)*1.12 m2 9.520
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<balustrady zabezpieczające-biegi schodowe>3.15*1.12 m2 3.528
<przyjęto 10% całkowitej powierzchni poz. 1.2c, 1.2d>43.814*0.10 m2 4.381

RAZEM 48.195
43

d.1.6
Suszenie piasku latem t

1.40+0.48 t 1.880
RAZEM 1.880

44
d.1.6

Malowanie natryskiem pneumatycznym farbami do gruntowania epoksydowymi kons-
trukcji pełnościennych, powłoka grubości 200 mikronów.
Krotność = 5

m2

poz.41 m2 27.877
RAZEM 27.877

45
d.1.6

Malowanie natryskiem pneumatycznym farbami do gruntowania epoksydowymi kons-
trukcji kratowych, powłoka grubości 200 mikronów
Krotność = 5

m2

poz.42 m2 48.195
RAZEM 48.195

46
d.1.6

Malowanie natryskiem pneumatycznym emaliami epoksydowymi konstrukcji pełnoś-
ciennych, powloka grubości 80 mikronów.
Krotność = 2

m2

poz.44 m2 27.877
RAZEM 27.877

47
d.1.6

Malowanie natryskiem pneumatycznym emaliami epoksydowymi konstrukcji krato-
wych, powłoka grubości 80 mikronów.
Krotność = 2

m2

poz.45 m2 48.195
RAZEM 48.195

1.7 Wymiana drzwi stalowych i renowacja na świetli stalowych.
48

d.1.7
Wykucie z muru ościeŜnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 m2

2.00*2.20 m2 4.400
RAZEM 4.400

49
d.1.7

(z.VI) Drzwi dwuskrzydłowe z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną
systemu PI 50

m2

2.00*2.20 m2 4.400
RAZEM 4.400

50
d.1.7

Miniowanie okien i świetlików stalowych m2

1.80*1.80*4 m2 12.960
RAZEM 12.960

51
d.1.7

Dwukrotne malowanie farbą olejną okien i świetlików stalowych m2

1.80*1.80*4 m2 12.960
RAZEM 12.960

2 Remont, wymiana instalacji oswietlenia  w cz ęści centralnej przepompowni.
52

d.2
DemontaŜ starej instalacji wraz z niepotrzebnym osprzętem. kpl.

1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

53
d.2

Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcją mocowaną do
podłoŜa przez zabetonowanie

szt.

1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000

54
d.2

Kanał instalacyjny z PCW o szerokości podstawy do 60 mm - podłoŜe betonowe m

98.50 m 98.500
RAZEM 98.500

55
d.2

Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ścienne) przykręcane
do betonu

m

44.0 m 44.000
RAZEM 44.000

56
d.2

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju Ŝył do 30 mm2, YDY 7x1,5 mm2, układane
w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych

m

12.0+15.0 m 27.000
RAZEM 27.000

57
d.2

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju Ŝył do 12.5 mm2, YDY 6x1,5 mm2, układa-
ne w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych

m

10.0 m 10.000
RAZEM 10.000

58
d.2

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju Ŝył do 7.5 mm2, YDY 5x1,5 mm2, układane
w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych

m

15.0 m 15.000
RAZEM 15.000

59
d.2

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju Ŝył do 7.5 mm2, YDY 4x1,5 mm2, układane
w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych

m
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95.0 m 95.000

RAZEM 95.000
60

d.2
Przewody kabelkowe o łącznym przekroju Ŝył do 7.5 mm2, YDY 3x1,5 mm2, układane
w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych

m

20.0 m 20.000
RAZEM 20.000

61
d.2

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju Ŝył do 7.5 mm2, YDY 2x1,5 mm2, układane
w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych

m

10.0+10.0 m 20.000
RAZEM 20.000

62
d.2

Przygotowanie podłoŜa pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do koł-
ków plastykowych osadzonych w podłoŜu betonowym

szt.

18.0*2 szt. 36.000
RAZEM 36.000

63
d.2

Osprzęt instalacyjny przeciwwybuchowy - łącznik 2-polowy 16A/250 II 2G Ex ed IIC T6 szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

64
d.2

Osprzęt instalacyjny przeciwwybuchowy - puszka rozgałęŜna II 2G Ex ed IIC T6 szt.

18+3+1 szt. 22.000
RAZEM 22.000

65
d.2

MontaŜ dławika Ex e z tworzywa z zadławieniem przewodu szt.

poz.64*4 szt. 88.000
RAZEM 88.000

66
d.2

Osprzęt instalacyjny przeciwwybuchowy - gniazdo 25V 2P+0  16A/24V  II 2G Ex de IIC
T5-T6, (16A/25V, 2P+E)

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

67
d.2

Osprzęt instalacyjny przeciwwybuchowy - łączniki wtyczka 25V 2P+0  16A/24V  II 2G
Ex de IIC T5-T6.(16A/25V, 2P+E)

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

68
d.2

Przygotowanie podłoŜa pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do koł-
ków stalowych osadzonych w podłoŜu betonowym

szt.

<puszki rozgałęŜne, przeciybuchowe>21.0*2 szt. 42.000
<gniazdo przeciwybuchowe na  24V>2.0*2 szt. 4.000
<oprawy przeciwwybuchowe>(12.0+6.0)*2 szt. 36.000

RAZEM 82.000
69

d.2
Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie głębokości do 8 cm i śr do 10 mm szt.

<puszki rozgałęŜne, przeciybuchowe>21.0*2 szt. 42.000
<gniazdo przeciwybuchowe na  24V>2.0*2 szt. 4.000
<oprawy przeciwwybuchowe>(12.0+6.0)*2 szt. 36.000

RAZEM 82.000
70

d.2
Osadzenie w podłoŜu kołków metalowych kotwiących M6 w gotowych ślepych otwo-
rach

szt.

poz.69 szt. 82.000
RAZEM 82.000

71
d.2

Kompletowanie opraw świetlówkowych do 120 W,  typ: 203-218 ExN, T8 i z modułem
awaryjnym.

szt.

12.0+6.0 szt. 18.000
RAZEM 18.000

72
d.2

Oprawy przeciwwybuchowe typ: 203-218 ExN, T8 kpl.

6.0+3.0+3.0 kpl. 12.000
RAZEM 12.000

73
d.2

Oprawy przeciwwybuchowe 203-218 ExN, T8 z modułem awaryjnym A/3h. kpl.

2.0*3 kpl. 6.000
RAZEM 6.000

74
d.2

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) szt.

1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000

75
d.2

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (kaŜdy następny pomiar) szt.

2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000

76
d.2

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)-oprawy oświetl-
rniowe.

szt.

1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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77

d.2
Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (kaŜdy następny pomiar)-oprawy
oświtleniowe.

szt.

17 szt. 17.000
RAZEM 17.000

78
d.2

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-(pomiar pierwszy) pomiar

1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000

79
d.2

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-(kaŜdy następny pomiar) pomiar

3 pomiar 3.000
RAZEM 3.000

80
d.2

Konserwacja i sprawdzenie działania istniejących wentylatorów dachowych-wyciągo-
wych.

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

3 Wymiana urz ądzeń do wytwarzania skratek, płukania, odwadniania, roz drabniania i przemieszczania skratek na ze-
wnątrz.

81
d.3

DemontaŜ złomowy krat i osprzętu i utylizacja. kpl.

1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

82
d.3

Dostawa i montaŜ  krat mechanicznych z silnikiiem w wersji Ex (przeciwwybuchowej)
do obróbki skratek uwzględniająca istniejące parametry kanałów.(głębokość kanału- 1,
20 m, szerokości 0,60 m).

kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

83
d.3

Dostawa i montaŜ  zespołu urządzeń do płukania, odwadniania, rozdrabniana  i prze-
noszenia skratek na zewnątrz ( kąt około 80 stopni) z silnikiem w wersji Ex (przeciw-
wybuchowej).

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

84
d.3

MontaŜ instalacji wody technologicznej do zespołu wbudowanych urządzeń płukania,
odwadniania i rozdrabniania skratek w obiegu zamkniętym.

szt.

2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000

85
d.3

Dostawa i montaŜ  szafki sterowniczej do w.w. urządzeń :krat mechanicznych, zespołu
urządzeń do płukania, odwadniania, rozdrabniana  i przenoszenia skratek na zewnątrz
( kąt około 80 stopni) z silnikami w wersji Ex (przeciwwybuchowej).

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

86
d.3

Rozruch technologiczny w.w. urządzeń :krat mechanicznych, zespołu urządzeń do płu-
kania, odwadniania, rozdrabniana  i przenoszenia skratek na zewnątrz ( kąt około 80
stopni) z silnikami w wersji Ex (przeciwwybuchowej).

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

87
d.3

Dostawa pojemników na odpady o pojemności 1100 l np. OTTO i szt.

2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000

4 Uzupełnienie instalacji w przepompowni ścieków na poziomie:  -7,40 o  urz ądzenia: zastawki wrzecionowe oraz prze-
pływomierze. 

4.1 Zastawka wrzecionowa
88

d.4.1
Dostawa i montaŜ zastawki kanałowej wrzecionowej z przedłuŜką dla otworu o prze-
kroju prostokątnym, o wym. szer. b=63cm i wysokość h=106 cm, mocowanie na wlo-
cie do ściany przepompowni i ścian  kanału.

szt.

2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000

89
d.4.1

Dostawa i montaŜ napędu regulującego z stwerowaniem  nadrzędnym sygnałem bi-
narnym open-stop-close 24V DC wersja przeciwwybuchowa  np. Auma SAExC 10.1 z
głowicą Matic AMExC 01.1 do zastawki kanałowej wrzecionowej

szt.

2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000

4.2 Przepływomierz wska Ŝnikowy dn=400 mm.
90

d.4.2
Połączenia kołnierzowe na rurociągach o śr. 400 mm dla ciśnien 4.0 MPa szt.

2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000

91
d.4.2

Urządzenia pomocnicze - przepływomierze wskaźnikowe o masie do 0.10 t kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
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