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RE FERE NCJE
Pnedsiębiorstwo Wodociągowo - Kanalizacyjne rrlegionowo'o Sp. z o.o. poświadcza,
że P-nedsiębiorstwo Płodukcyjno _ Ilłndlorry-e'-''w-ol)Bul)'' s.Ą a1-20l0 Wyszk w1
ul. 3 Maja 53 w wyniku lvy$anego ptzetargazostało wykonawcązadantap.n.:
,rModernizacja obiektu pruepompowni ściektw sanitarnych''CENTRALNAD w
Legionowie -rozszetzenie III Etapu budowy kanalizacji sanitarnej"
Okres rcalizacji: od 20 maja 2013r. do22lipca 2014r.
Wartośćkontraktu:
1. Bez podatku VAT: 1.966.530,47 PLN
2. Z poda*iem VAT: 2.418.832,48 PLN
Z,akres }tvkonąnvch rob t:
Modernizacja pompowni gł wnej o wydajności Qp
rezęrwowej o lvydajnoŚci Qp T 300 dm'lr, w tym:

:

450 dm3/s, oraz modernizacja pompowni

-L. _Branźa technologicuna.
1.1. obiekt gł wny:

1.1.1. Wymiana Plmp ściekowychw ilości2 szt.; wydajnośjednej pompy
Q : 232 dm3/s przy wysokości podnoszenia H : 22,2 dm3/s.
l.1,.2. Instalacja rozdrabniarki skratek o wydajności Q : 1670 m3fll, moc silnika Ns
-- 3,7 kW.
1.1.3. Montaż dw ch zastawek kanałowych naściennych o wymiarach
800 x 800 mm oruz 12a0 x l20a illm z napędami elektrycznymi.
1 .1 .4.
MontaŻ zasuw nożowych Dn 350 z napędem elek1rycznym _ 4 szt.

Montaż zaworu zwrotnego z tfumieniem Dn 350 _ 3 szt.
1.1 .6. Monta:ż zasuwy nożowej Dn 100 -2 szt.
I.1.7 . Wymiana rurociąg w stalowych Dn 350 mm.
1.1.8. Montaż wciągnika elekĘcznego łaricuchowego' udzrłig 2000 kg, wysokoś
podnoszenia 5,0 m.
I.2. Obiekt rezenvowy:
t.z.l. Wymiana pompy suchostojącej o wydajności Q 305,3 dm3ls, ptzy
wysokości podnoszenia H : 17 m.
'l
l.2.2. MontaŻzasuw noŻowych Dn 350 * 4 szt.
1.2.3. Montaż zasuwy nożowej Dn 300 _ 1 szt.
t.2.4. Monta;Ż zasuwy noŻowej Dn 250 * 1 szt.
t.2.5. Montażzaworuzwrofirego z tłumieniem Dn 350 - 1 szt.
l.2.6. MontaŻrurociąg w stalowych od Dn 200 do Dn 350 mm.
1.1.5.

:
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2.

Branża budowlana.
Remont og lnobudowlany wraz z wymianą element w stalowych oraz
dodatkowym w1rposażeniem w pokrywy, drabiny i pomosty pompowni
gł wnej i pompowni rezerwowej.
wenĘlacyjna.
3.. 1.. Demontaz istnĘącej wentylacji.
3.2.MottaŻ2 szt.bioftLtt w z wentylatorem wyciągowym o wydajności 400

3. Branża

m3l}r

oraz 300 m3/h.
3.3. Montaż centra]i nawiewnej znagrzewricą elektrycm4,Yp:470 rlf lb.
3.4.MontaŻwenĘlatora dachowego,
1050 m3lh _2 szt.
3 5. Montaz'wentylatora dachowego;
3 350'm3/h.
3.6. Dostawa przewoźnego agregatu ogrzewezo-wentylacyjnego.
3.7.MontaŻ kanał w wentylacyjnych o średnicy od 200 do 315 rnm.

V:
V:

4.Btanża elektryczna i AKPiA.

4.1. Wykonanie i zabudowa nowych szaf sterujących pracą pomp zatapialnych.
4.2. Zabudow a złącz i kabli zasilaj ąco _ sterownic zy ch vłraz z ut ządzeniani

sterowniczo - sygnalizacyjtymi, pozwa7ającymi na pracę pomp w układzie
pracy : tęczna, automaĘ cnta. odstawiona.
4.3. Wykonanie i zabudowa nowej rozdzie|rucy gł wnej 0,4 RG do zasilania
obiektu gł wnego rezerwowego tj. pomp ściekowych, rozdrabniarki,
zastawek oraz'urządŻeft towmzyszących.
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Powyższe roboty zostaĘ wykonane

w

budowlanej i prawidłowo ukoriczone.
Z pełną odpowiedzialnościąmozemy

poleci firmę WODBUD S.A. jako

spos

naleŻyty, zgodnie

zasadarti sztuki

solidnego Wykonawcę, gwarantuj ącego wysoki poziom realizowanych rob t.

rzetelnego
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