
 
ZP.341-36/10/2009             Sobótka, dnia 26.10.2009 r. 
 

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW 
ZAINTERESOWANYCH 

UDZIAŁEM W POSTĘPOWANIU 
dot. przetargu nieograniczonego na zadanie pn. 

„Modernizacja SUW Świątniki, budowa SUW Sulistrowiczki oraz wodociągu 
Księginice-Sulistrowice” 

 
Działając zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, 
Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych „Inwest-Projekt” Sp. z o.o. w Wałbrzychu, w imieniu 
Gminy Sobótka ul. Rynek 1, 55-050 Sobótka udziela informacji na postawione zapytania do 
SIWZ przedmiotowego postępowania przetargowego: 
 
Pytanie 1  
Dotyczy projektu budowlanego „Budowa stacji uzdatniania wody w Sulistrowiczkach wraz z 
infrastrukturą techniczną” – Instalacje elektryczne – Warunki przyłączenia do sieci 
rozdzielczej EnergiaPro Koncern Energetyczny S.A. Odział we Wrocławiu Rejon Dystrybucji 
Środa Śląska pkt. 6.2. Proszę o dodanie lub wskazanie, w której pozycji przedmiaru robót 
„Budowa Stacji Uzdatniania Wody Sulistrowiczki” należy ująć koszty przyłączenia podane 
przez EnergiaPro, o których mowa w punkcie powyżej.  
 
Odpowiedź: 
Opłata przyłączeniowa zawiera się w kosztach ogólnych inwestycji wg kwoty określonej 
każdorazowo przez EnergiaPro, która może ulec zmianie. Opłatę wynikającą z umowy 
przyłączeniowej poniesie Inwestor Bezpośredni. Pozostały zakres robót wynikający z 
warunków przyłączenia wykonuje Wykonawca. Wykonawca zawiera umowę z dostawcą 
energii na zużycie energii na potrzeby placu budowy. Koszty zużycia tej energii należy ująć w 
kosztach ogólnych inwestycji.  
 
Pytanie 2 
Dotyczy przedmiaru robót „Budowa Stacji Uzdatniania wody w Sulistrowiczki” poz. 128 oraz 
projektu budowlanego „Budowa stacji uzdatniania wody w Sulistrowiczkach wraz z 
infrastrukturą techniczną” – Instalacje elektryczne pkt 3 Zasilanie elektryczne. Proszę o 
wskazanie mocy agregatu prądotwórczego, o którym mowa w powyższych pozycjach.  
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Odpowiedź: 
Podłączenie agregatu wskazano na str. nr 85 projektu, proponowany typ to: kompletny 
agregat prądotwórczy z obudową typ D20 (DEUTZ) T3M 101F 20kVA/16 kW lub 
równoważny. Projektant potwierdza, że agregat ten został również niewłaściwie umieszczony 
w przedmiarze na SUW Świątniki, ponieważ w Świątnikach jest istniejący agregat 
prądotwórczy. 
 
Pytanie 3 
Dotyczy przedmiaru robót „Budowa Stacji Uzdatniania wody w Sulistrowiczki” poz. 111. 
Proszę o jasne określenie, jakie typy skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych należy ująć w 
wycenie tej pozycji. Zapis w projekcie budowlanym nie jest jednoznaczny.  
 
Odpowiedź: 
Typ i wymiary skrzynek zostały podane na schematach elektrycznych załączonych do 
dokumentacji projektowej np. str. 86. Pozycję wycofano – poz nr 1 w przedmiarze z 
uzupełnieniami. 
 
Pytanie 4 
Dotyczy projektu budowlanego „Budowa stacji uzdatniania wody w Sulistrowiczkach wraz z 
infrastrukturą techniczną” – Instalacje elektryczne pkt 3 Zasilanie elektryczne. Proszę o 
jednoznaczne określenie po czyjej stronie leży przełożenie trasy kabla YAKY 4x35 mm2 – 
zasilanie istniejących budynków letniskowych, o którym mowa w powyższym punkcie. 
 
Odpowiedź: 
Przełożenie kolidujących kabli spoczywa na Wykonawcy. Oczywiście należy wykonać 
przełożenie w uzgodnieniu i pod nadzorem właściciela kabla EnergiaPro.  
 
Pytanie 5 
Dotyczy przedmiaru robót „Budowa Stacji Uzdatniania Wody Sulistrowiczki” poz. 131. 
Proszę o jasne określenie, jakie typy elektrycznych układów zdalnego przeniesienia wskazań 
należy ująć w wycenie tej pozycji. Zapis w projekcie budowlanym nie jest jednoznaczny.  
 
Odpowiedź: 
Czujka musi spełnić wymagania pracy w środowisku wodnym i być kompatybilna z 
Monitoringiem podłączonym do wizualizacji za pomocą modemu GSM. Rozwiązanie ma 
umożliwić otrzymywanie informacji z parametrów pracy stacji w tym szczególnie stanów 
awaryjnych. 
 
Pytanie 6 
Dotyczy przedmiaru robót „Budowa Stacji Uzdatniania Wody Sulistrowiczki” poz. 130. 
Proszę o jasne określenie, jakie typy układów do pomiaru mocy, napięcia, natężenia prądu 
generatorów lub silników należy ująć w wycenie tej pozycji. Zapis w projekcie budowlanym 
nie jest jednoznaczny.  
 
Odpowiedź: 
Odnośnie układów pomiarowych energii elektrycznej szczegółowe wymagania podane są w 
technicznych warunkach przyłączenia. 
 
Pytanie 7 
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Dotyczy przedmiaru robót „Budowa Stacji Uzdatniania Wody Sulistrowiczki” poz. 129. 
Proszę o jasne określenie, jakie typy układów do pomiaru przepływu, różnicy ciśnienia lub 
poziomu z zastosowaniem miernika pierwotnego zabudowanego na konstrukcji należy ująć w 
wycenie tej pozycji. Zapis w projekcie budowlanym nie jest jednoznaczny.  
 
Odpowiedź: 
Czujka musi spełnić wymagania pracy w środowisku wodnym i być kompatybilna z 
Monitoringiem podłączonym do wizualizacji za pomocą modemu GSM. Rozwiązanie ma 
umożliwić otrzymywanie informacji z parametrów pracy stacji w tym szczególnie stanów 
awaryjnych. 
 
Pytanie 8 
Dotyczy przedmiaru robót „Budowa Stacji Uzdatniania Wody Sulistrowiczki” – zestawienie 
materiałów poz. 2. Proszę o jasne określenie, jakiej pozycji przedmiaru robót dotyczy 
softstart, o którym mowa w powyższej pozycji zestawienia materiałów. Zapis w projekcie 
budowlanym nie jest jednoznaczny.  
 
Odpowiedź: 
Pozycja dotycząca softstartu niewłaściwie została umieszczona w zestawieniu materiałów 
przedmiaru na SUW Sulistrowiczki, regulację pomp sieciowych zapewnia bowiem sterowanie 
zawarte w szafce zestawu hydroforowego dostarczanego w komplecie. Materiał wycofano. 
 
Pytanie 9 
Dotyczy projektu budowlanego „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Świątnikach wraz z 
infrastrukturą techniczną” – Instalacje elektryczne pkt. 3. Stan istniejący w punkcie tym 
mowa o agregacji prądotwórczym 200kVA zaś w przedmiarze robót „Przebudowa Stacji 
Uzdatniania Wody” Świątniki – Zestawienie materiałów poz. 296 mowa o agregacie 20kVA. 
Proszę o jednoznaczne określenie, jakiej mocy agregat prądotwórczy należy ująć w wycenie 
w poz. 252 przedmiaru robót „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody Świątniki”.  
 
Odpowiedź: 
Podłączenie agregatu wskazano na str. nr 85 projektu, proponowany typ to: kompletny 
agregat prądotwórczy z obudową typ D20 (DEUTZ) T3M 101F 20kVA/16 kW lub 
równoważny. Projektant potwierdza, że agregat ten został również niewłaściwie umieszczony 
w przedmiarze na SUW Świątniki, ponieważ w Świątnikach jest istniejący agregat 
prądotwórczy. Pozycja w przedmiarze została zdjęta. 
 
Pytanie 10 
Dotyczy przedmiaru robót „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody” Świątniki poz. 232. 
Proszę o jasne określenie, jakie typy skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych należy ująć w 
wycenie tej pozycji. Zapis w projekcie budowlanym nie jest jednoznaczny.  
 
Odpowiedź: 
Typ i wymiary skrzynek zostały podane na schematach elektrycznych załączonych do 
dokumentacji projektowej str. 86. Pozycję wycofano – poz. nr 12 w przedmiarze z 
uzupełnieniami. 
 
Pytanie 11 
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Dotyczy przedmiaru robót „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody” Świątniki poz. 234. 
Proszę o jasne określenie, jakie typy aparatów elektrycznych o masie do 2,5 kg należy ująć w 
wycenie w powyższej pozycji. Zapis w projekcie budowlanym nie jest jednoznaczny. 
 
Odpowiedź: 
Typ aparatów elektrycznych został podany na schematach elektrycznych załączonych do 
dokumentacji projektowej str 63-67. 
 
Pytanie 12 
Dotyczy przedmiaru robót „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody” Świątniki poz. 235. 
Proszę o jasne określenie, jakie typy aparatów elektrycznych o masie do 10 kg należy ująć w 
wycenie tej pozycji. Zapis w projekcie budowlanym nie jest jednoznaczny.  
 
Odpowiedź: 
Typ aparatów elektrycznych został podany na schematach elektrycznych załączonych do 
dokumentacji projektowej str 63-67. 
 
Pytanie 13 
Dotyczy przedmiaru robót „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody” Świątniki poz. 236. 
Proszę o jasne określenie, jakie typy aparatów elektrycznych o masie do 10 kg należy ująć w 
wycenie tej pozycji. Zapis w projekcie budowlanym nie jest jednoznaczny. 
 
Odpowiedź: 
Typ aparatów elektrycznych został podany na schematach elektrycznych załączonych do 
dokumentacji projektowej str 63-67. 
 
Pytanie 14 
Dotyczy przedmiaru robót „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody” Świątniki poz. 237. 
Proszę o jasne określenie, jakie typy aparatów elektrycznych o masie do 10kg należy ująć w 
wycenie tej pozycji. Zapis w projekcie budowlanym nie jest jednoznaczny.  
 
Odpowiedź: 
Typ aparatów elektrycznych został podany na schematach elektrycznych załączonych do 
dokumentacji projektowej str 63-67. 
 
Pytanie 15 
Dotyczy przedmiaru robót „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody” Świątniki poz. 255. 
Proszę o jasne określenie, jakie typy elektrycznych układów zdalnego przeniesienia wskazań 
należy ująć w wycenie tej pozycji. Zapis w projekcie budowlanym nie jest jednoznaczny.  
 
Odpowiedź: 
Czujka musi spełnić wymagania pracy w środowisku wodnym i być kompatybilna z 
monitoringiem podłączonym do wizualizacji. Rozwiązanie ma umożliwić otrzymywanie 
informacji z parametrów pracy stacji w tym szczególnie stanów awaryjnych. 
 
 
 
Pytanie 16 
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Dotyczy przedmiaru robót „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody” Świątniki poz. 254. 
Proszę o jasne określenie, jakie typy układów do pomiaru mocy, napięcia natężenia prądu 
generatorów lub silników należy ująć w wycenie tej pozycji. Zapis w projekcie budowlanym 
nie jest jednoznaczny.  
 
Odpowiedź: 
Czujka musi spełnić wymagania pracy w środowisku wodnym i być kompatybilna z 
monitoringiem podłączonym do wizualizacji. Rozwiązanie ma umożliwić otrzymywanie 
informacji z parametrów pracy stacji w tym szczególnie stanów awaryjnych. 
 
Pytanie 17 
Dotyczy przedmiaru robót „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody” Świątniki poz. 253. 
Proszę o jasne określenie, jakie typy układów do pomiaru przepływu, różnicy ciśnienia lub 
poziomu z zastosowaniem miernika pierwotnego zabudowanego na konstrukcji należy ująć w 
wycenie tej pozycji. Zapis w projekcie budowlanym nie jest jednoznaczny.  
 
Odpowiedź: 
Czujka musi spełnić wymagania pracy w środowisku wodnym i być kompatybilna z 
monitoringiem podłączonym do wizualizacji. Rozwiązanie ma umożliwić otrzymywanie 
informacji z parametrów pracy stacji w tym szczególnie stanów awaryjnych. 
 
Pytanie 18 
Dotyczy projektu budowlanego „Przebudowa Stacji Uzdatniana Wody w Świątnikach wraz z 
infrastrukturą techniczną” – pkt. 8 Instalacje monitoringu. W punkcie tym opisano kamery 
przemysłowe. Proszę o podanie ilości kamer przewidzianych przez projektanta oraz opisu 
technicznego stanowiska dozorowego.  
 
Odpowiedź: 
Zapis nieaktualny z uwagi na uzgodnienia. Nie ma monitoringu kamerami. 
 
Pytanie 19 
Dotyczy projektu budowlanego „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Świątnikach wraz z 
infrastrukturą techniczną” – pkt. 8 Instalacje monitoringu. W punkcie tym opisano kamery 
przemysłowe. Proszę o dodanie lub wskazanie w przedmiarze robót „Przebudowa Stacji 
Uzdatniania Wody” Świątniki pozycji, w której należy ująć wycenę kamer przemysłowych. 
Odpowiedź: 
Zapis nieaktualny z uwagi na uzgodnienia. Nie ma monitoringu kamerami. 
 
Pytanie 20  
Proszę o określenie sposobu wizualizacji – monitoringu pracy Stacji Uzdatniania Wody w 
Świątnikach (np. panel operatorski na drzwiach szafy sterowniczej lub inne rozwiązanie), o 
którym mowa w projekcie budowlanym „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w 
Świątnikach wraz z infrastrukturą techniczną” – pkt 8 Instalacje monitoringu.  
 
Odpowiedź: 
Podłączenie do istniejącej instalacji monitoringu – panel i komputer. 
 
Pytanie 21 
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Ponieważ cena ofertowa ma charakter wynagrodzenia ryczałtowego a przedmiary robót 
załączone do SIWZ stanowią jedynie materiał pomocniczy zwracamy się do Zamawiającego z 
pytaniem, czy wymaga dołączenie do oferty wypełnionych kosztorysów ofertowych?  
 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wymaga dołączenia do oferty wypełnionych kosztorysów ofertowych. 
 
Pytanie 22 
Dotyczy przedmiaru robót „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody” Świątnik – branża 
budowlana: brakuje pozycji dotyczącej montażu drzwi o wym. 120x220 cm oraz opisu z 
jakiego materiału mają być one wykonane. Proszę dodać do przedmiaru pozycje dla ww. prac.  
 
Odpowiedź: 
Wprowadzono pozycję – poz nr 1 w przedmiarze z uzupełnieniami. 
 
Pytanie 23 
Dotyczy przedmiaru robót „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody” Świątnik – branża 
budowlana: brakuje pozycji dotyczącej montażu bramy o wym. 240x211 cm oraz opisu z 
jakiego materiału mają być ona wykonana. Proszę dodać do przedmiaru pozycje dla ww. prac. 
 
Odpowiedź: 
Wprowadzono pozycję – poz nr 2 w przedmiarze z uzupełnieniami. 
 
Pytanie 24 
Dotyczy przedmiaru robót „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody” Świątnik – branża 
budowlana: brakuje pozycji dotyczącej wentylacji pomieszczeń 6,7,8,9 oraz opisu z jakiego 
materiału mają być one wykonane. Proszę podać do przedmiaru pozycje dla ww. prac. 
 
Odpowiedź: 
Proponuje się wymianę istniejących kominków wentylacyjnych - wprowadzono pozycję – 
poz. nr 4 w przedmiarze z uzupełnieniami. 
 
Pytanie 25 
Proszę o uzupełnienie dokumentacji i zamieszczenie rysunków: 
 - Zbiornika wody czystej, 
 - Magazynu chloru, 
 - Chlorowni, 
 - Osadnika popłuczyn 
 
Odpowiedź: 
Dokumentacja nie wymaga uzupełnienia, bowiem roboty polegają jedynie na odnowieniu 
istniejących obiektów. Zamawiający zastrzegł konieczność zapoznania się z obiektami. 
 
Pytanie 26 
Proszę o wyjaśnienie czy pozycja nr 41 dotyczy rozebrania całej posadzki w pompowni czy 
tylko jej fragmentu. 
 
Odpowiedź: 
Pozycja nr 41 dotyczy fragmentów spękanej posadzki. 
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Pytanie 27 
Dotyczy przedmiaru robót „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody” Świątnik – branżą 
budowlana brakuje pozycji dotyczącej renowacji drzwi i bramy. Proszę dodać do przedmiaru 
pozycje dla ww. prac. 
 
Odpowiedź: 
Proponuje się uwzględnienie renowacji. Pozycja została dodana – poz. nr 3,5,6 w przedmiarze 
z uzupełnieniami. 
 
Pytanie 28 
Proszę o jasne określenie, co należy zrobić z materiałami z rozbiórki. Czy materiały z 
rozbiórki należą do Zamawiającego czy do Wykonawcy. 
 
Odpowiedź: 
Materiały z rozbiórki zostaną w posiadaniu Wykonawcy, dzięki temu część prac zbilansuje 
się. Wywóz materiałów rozbiórkowych i opłaty związane ze składowaniem materiałów po 
stronie Wykonawcy robót.  
 
Pytanie 29  
Dotyczy przedmiaru robót „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody” Świątnik – branżą 
budowlana: w pozycji 58 naświetla stałe fabrycznie wykończone o powierzchni 1,0-1,2 m2 
obmiar wynosi 113,800. Według projektu obmiar ten powinien wynosić 125,200 m2. Proszę o 
poprawienie obmiaru w ww. pozycji. 
 
Odpowiedź: 
Obmiar jest prawidłowy, Oferent nie uwzględnił pozycji następnej 59, która zawiera kwatery 
rozwierane. 
 
Pytanie 30  
Dotyczy przedmiaru robót „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody” Świątnik – branżą 
budowlana: brakuje pozycji dotyczącej montażu wywietrzaków na dachu pompowni w ilości 
3 sztuk oraz opisu z jakiego materiału mają być one wykonane. Proszę dodać do przedmiaru 
pozycje dla ww. prac.  
 
Odpowiedź: 
Proponuje się wymianę istniejących kominków wentylacyjnych - wprowadzono pozycję – 
poz. nr 8 w przedmiarze z uzupełnieniami. 
 
Pytanie 31 
Dotyczy przedmiaru robót „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody” Świątnik – branżą 
budowlana: brakuje pozycji dotyczącej montażu wywietrzaków na dachu warsztatu w ilości 
10 sztuk oraz opisu z jakiego materiału mają być one wykonane. Proszę dodać do przedmiaru 
pozycje dla ww. prac. 
Odpowiedź: 
Proponuje się wymianę istniejących kominków wentylacyjnych - wprowadzono pozycję – 
poz. nr 7 w przedmiarze z uzupełnieniami. 
 
Pytanie 32 
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Dotyczy przedmiaru robót „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody” Świątnik – branżą 
budowlana: brakuje pozycji dotyczącej montażu rynien dla pomieszczenia wodomierzy oraz 
opisu z jakiego materiału mają być one wykonane. Proszę dodać do przedmiaru pozycje dla 
ww. prac. 
 
Odpowiedź: 
Proponuje się uwzględnienie montażu rynny - wprowadzono pozycję – poz. nr 9,10 w 
przedmiarze z uzupełnieniami. 
 
Pytanie 33 
Dotyczy przedmiaru robót „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody” Świątnik – branżą 
budowlana: w pozycji 89 pokrycie dachów papa termozgrzewalna dwuwarstwowe-Trafo 
obmiar wynosi 75,000 m2 według projektu obmiar ten powinien wynosić 82,200 m2. Proszę 
o poprawienie obmiaru dla ww. pozycji.  
 
Odpowiedź: 
Pozycja została uwzględniona - wprowadzono pozycję – poz. nr 11 w przedmiarze z 
uzupełnieniami. 
 
Pytanie 34 
W związku z wieloma nieścisłościami pomiędzy dokumentacją projektową a przedmiarem 
robót załączonym do SIWZ wnosimy do Zamawiającego o przesunięcie terminu składania 
ofert o 10 dni. Umożliwi to Wykonawcą przygotowanie konkurencyjnych i rzetelnych wycen 
prac oraz ocenę ryzyk związanych z realizacją robót objętych niniejszym zamówieniem.  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający przychyla się do powyższej prośby i przesuwa termin składania ofert do dnia 
09.11.2009 do godziny 10. Termin otwarcia ofert 09.11.2009 godzina 10:30. 
 
 
Zmiany uwzględniono w załącznikach do przedmiarów dołączonych do niniejszego pisma. 

1. załącznik „P KES SUW Sulistrowiczki 4u” 
2. załącznik „P KES SUE Świątniki 4u1” 

 
z up. BURMISTRZA 
/-/ mgr Grażyna Szymańska 
Sekretarz Miasta i Gminy 

 
 
 
 
 
 



Systemy Inżynierskie PROJEKTANT 46-100 Namysłów, Pl.Wolności 6c/3

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI   :     Budowa Stacji Uzdatniania Wody Sulistrowiczki
ADRES INWESTYCJI   :     działka nr 3/10 ...
INWESTOR   :     Gmina Sobótka
ADRES INWESTORA   :     55-050 Sobótka, Rynek 1
WYKONAWCA ROBÓT   :     EUROWATER
ADRES WYKONAWCY   :     05-080 Izabelin. Lipków, ul. Izabelińska 113
BRANŻA   :     Budowlana, Sanitarna, Elektryczna

DATA OPRACOWANIA   :     10.2009 ver.4 uzupełnienia v.1

Stawka roboczogodziny   :     

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT   :                zł
Podatek VAT   :                zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót   :                zł

Słownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
10.2009 ver.4 uzupełnienia v.1

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA 3



P KES SUW Sulistrowiczki 4u KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1BRANŻA ELEKTRYCZNA

1.1WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE 
1

d.1.
1

KNR 7-08
0701-01

Szafy i tablice pomiarowe,regulacyjne i sterownicze jednopolowe lub I pole z zabu-
dowaniem konstr.wsporczej 

pol.

-4 pol. -4.000
RAZEM -4.000

- 2 -

Norma 3.22 Licencja: 16554 dla Jacek Ochędzan



P KES SUW Sulistrowiczki 4u ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. robocizna r-g -82.9600

RAZEM

Słownie:  

- 3 -

Norma 3.22 Licencja: 16554 dla Jacek Ochędzan



P KES SUW Sulistrowiczki 4u ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Il inw. Il wyk. Cena 
jedn.

Wartość Grupa

1.konstrukcja wsporcza o masie do 50 kg kg -161.2000 -161.2000
2.materiały pomocnicze zł

RAZEM

Słownie:  

- 4 -

Norma 3.22 Licencja: 16554 dla Jacek Ochędzan



P KES SUW Sulistrowiczki 4u ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1.ciągnik kołowy 37 kW (50 KM) m-g -5.6400
2.przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g -5.6400
3.samochód dostawczy 0.9 t m-g -1.8800
4.żuraw samochodowy 4 t m-g -5.6400

RAZEM

Słownie:  

- 5 -

Norma 3.22 Licencja: 16554 dla Jacek Ochędzan



Systemy Inżynierskie PROJEKTANT 46-100 Namysłów, Pl.Wolności 6c/3

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI   :     PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY
ADRES INWESTYCJI   :     działka nr 35 obręb Świątniki
INWESTOR   :     Gmina Sobótka
ADRES INWESTORA   :     55-050 Sobótka, Rynek 1
WYKONAWCA ROBÓT   :     EUROWATER
ADRES WYKONAWCY   :     05-080 Izabelin. Lipków, ul. Izabelińska 113
BRANŻA   :     Budowlana, Sanitarna, Elektryczna

DATA OPRACOWANIA   :     10.2009 ver.4. uzupełnienia v.1

Stawka roboczogodziny   :     

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT   :                zł
Podatek VAT   :                zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót   :                zł

Słownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
10.2009 ver.4. uzupełnienia v.1

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA 3



P KES SUW Świątniki4u KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1BRANŻA BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNA

1.1Dyspozytornia, pomieszczenie zaplecza i socjalne.
1

d.1.1
KNR-W 2-02
1040-02

Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe szklone szkłem bezpiecznym m2

1.2*2.2 m2 2.640
RAZEM 2.640

2
d.1.1

KNR-W 2-02
1032-01

Bramy uchylne garażowe podnoszone komplet - stalowa m2

2.4*2.11 m2 5.064
RAZEM 5.064

3
d.1.1

KNR 2-02
1510-08

Jednokrot.lakierowanie emalią olejną lub ftalową  drzwi metalowych pełnych po-
nad 0.5 m2

m2

1.2*2.2*4*2 m2 21.120
RAZEM 21.120

4
d.1.1

KNR 2-02
0506-06

Rury wentylacyjne - z blachy ocynkowanej  d=250 wymiana szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

1.2Budynek pompowni i hali filtrów
5

d.1.2
KNR 4-01
1301-06

Wymiana lub uzupełnienie drzwi metalowych m2

3.7*2.85 m2 10.545
RAZEM 10.545

6
d.1.2

KNR 2-02
1510-08

Jednokrot.lakierowanie emalią olejną lub ftalową  drzwi metalowych pełnych po-
nad 0.5 m2

m2

3.7*2.85*4 m2 42.180
RAZEM 42.180

7
d.1.2

KNR 2-02
0506-06

Rury wentylacyjne - z blachy ocynkowanej  d=200 wymiana szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

8
d.1.2

KNR 2-02
0506-06

Rury wentylacyjne - z blachy ocynkowanej  d=300 wymiana szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

9
d.1.2

KNR 2-02
0508-03

Rynny dachowe półokrągłe o śr.12cm - z blachy ocynkowanej m

6.5 m 6.500
RAZEM 6.500

10
d.1.2

KNR 2-02
0510-02

Rury spustowe okrągłe o śr.10cm - z blachy ocynkowanej m

3 m 3.000
RAZEM 3.000

1.3Trafo
11

d.1.3
KNR-W 2-02
0504-02

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe - TRAFO m2

7.2 m2 7.200
RAZEM 7.200

2BRANŻA  ELEKTRYCZNA
2.1ROBOTY ELEKTRYCZNE

2.1.1WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE 
12

d.2.1
.1

KNR 7-08
0701-01

Szafy i tablice pomiarowe,regulacyjne i sterownicze jednopolowe lub I pole z za-
budowaniem konstr.wsporczej 

pol.

-4 pol. -4.000
RAZEM -4.000

2.1.2Wlz - ZASILANIE KABLOWE NN CPV-45314300-4
13

d.2.1
.2

KNR 5-14
0104-06

Montaż wolnostojący rozdzielnic,szaf,pulpitów,tablic przekażnikowych i nastaw-
czych o masie do 1000 kg analogia  agregatu prądotwórczego

szt.

-1 szt. -1.000
RAZEM -1.000

- 2 -

Norma 3.22 Licencja: 16554 dla Jacek Ochędzan



P KES SUW Świątniki4u ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. robocizna r-g 8.7628

RAZEM

Słownie:  

- 3 -

Norma 3.22 Licencja: 16554 dla Jacek Ochędzan



P KES SUW Świątniki4u ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1.żuraw samochodowy 4 t m-g -5.6400
2.żuraw samochodowy 5-6 t m-g -0.8000
3.wyciąg m-g 0.1978
4.środek transportowy m-g 1.0692
5.ciągnik kołowy 37 kW (50 KM) m-g -5.6400
6.samochód dostawczy 0.9 t m-g -1.8800
7.samochód skrzyniowy do 5 t m-g -0.8000
8.środek transportowy m-g 0.1891
9.przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g -5.6400

10.spawarka elektryczna wirująca do 300 A m-g 36.1694
RAZEM

Słownie:  

- 4 -

Norma 3.22 Licencja: 16554 dla Jacek Ochędzan



P KES SUW Świątniki4u ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Il inw. Il wyk. Cena 
jedn.

Wartość Grupa

1.gaz propan-butan kg 3.1248 3.1248
2.blacha stalowa gruba walcowana na gorąco kg 177.1560 177.1560
3.blacha stalowa ocynkowana płaska 0.55 mm kg 127.6350 127.6350
4.spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 kg 1.2440 1.2440
5. listwy maskujące m 4.8576 4.8576
6.drzwi aluminiowe m2 2.6400 2.6400
7.bramy garażowe kompletne uchylne z automatem

typu Horman
m2 5.0640 5.0640

8.elektrody stalowe do spawania stali węglowych i ni-
skostopowych sr. 6 mm

kg 1.2654 1.2654

9.uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt 0.9900 0.9900
10.uchwyty do rynien dachowych ocynkowane szt 13.0000 13.0000
11.silikon kg 0.2640 0.2640
12.pianka poliuretanowa kg 0.8448 0.8448
13.emalia ftalowa dm3 4.9374 4.9374
14.emalia olejno-żywiczna dm3 4.4943 4.4943
15. rozcieńczalnik dm3 0.7533 0.7533
16.acetylen techniczny rozpuszczony kg 1.7927 1.7927
17. tlen techniczny gat. I 99,5-98 % m3 4.3235 4.3235
18. roztwór asfaltowy do gruntowania kg 2.1600 2.1600
19.papa termozgrzewalna podkładowa m2 8.2800 8.2800
20.papa termozgrzewalna nawierzchniowa m2 8.2800 8.2800
21.papier ścierny ark 35.1315 35.1315
22.kompletny agregat prądotwóczy z obudową typ

D20 (DEUTZ)  T3M 101F 20kVA/16 kW
szt -1.0000 -1.0000

23.konstrukcja wsporcza o masie do 50 kg kg -161.2000 -161.2000
24.kołki rozporowe szt 11.3520 11.3520
25.materiały pomocnicze zł

RAZEM

Słownie:  

- 5 -

Norma 3.22 Licencja: 16554 dla Jacek Ochędzan
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