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Kanalizacyjne ,ol,egionowo'' Sp. o.o. poświadcza, że
"
Pnedsiębiorstwo Produkcyjno - Eandlowe ,,woDBUD' s.A., 07-200 Wyszk w, ul. 3 Maja 53
Prz edsiębiorstwo Wodociągowo

w wyniku wygranego przetafgu zostało wykonawcą zadarria p.n.:

,,Kompleksowy remont obiektu przepompowni ściekw ,'GŁÓWNA P-7'' z modernizacją
układu wentylacji i rozdzielni głtwnej plzy u|icy Piotra Skargi w Legionowie'o
okres realizacji: od 09 sierpnia 20l r. do 14 października 201 r.
Wartośćkontraktu:
1. BezpodatkuVAT: 604.661,96PLN
2. Z podatkiem VAT: 743,734,21PLN
Zakres wvkonanvch robr t:
Remont przepompowni o wydajności Q = 78,o dm3/s, w t}'m:
1. Branżatechnologiczna.
1.l. Wymiana pomp ściekowych w ilości3 sź.; wydajnośćjednej pompy Q : 56,8 dm3/s
przy wysokości podnoszenia H : 8,79m.
1.2. Instalacja rozdrabniarki skratek o wydajności Q = 420 m3Ą moc silnika
Ns:3,7 kW.
1.3. Montaż napędu elekĘcznego do zastawki kanałowej DN 600.
1 .4. Montaż zasuw nożowych Dn 150 _ 3 szt.
7.5. Montuż zaworu zwTotnego kulowego Dn 150 _ 3 sŻ.
1.6. Wymiana mieszadeł mechanicznychwraz z żurawikami obrotowymi - 2 Ęl'
l.7' Wymiana rurociąg w stalowych Dn 300 mm.
1.8' Wymiana rurocią$ w stalowych Dn 150 mm.

2.

Branża budowlana.
Remont og lnobudowlany wraz z wmianą elementow stalowych oraz dodatkowym
w1,'posażeniem w pokrywy' drabiny i pomosty.

3.

Branża wenĘlacyjna.
3.l . Demontź istniejącej wentylacji.
3 '2. Mrollttż filtrawęglowego o wydajności 1450m3llr
3.3. Montaż wentylatora dachowego, V = 1450 m'/h - 1 sź.
3 '4 . Motttuż kanał w wentylacyj nych o średnicy od 200 do 3 l 5 mm.
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4.Branża elektryczna i AKPiA.

1 . Dem ontaŻ instalacj i elektry czny ch i AKPiA'
4.2. Montaz instalacji elektrycznych i AKPiA
4.3. Wykonanie i zabudowa wyposazenia szaf sterujących pracą pomp zatapialnych.

4.

4.4. Zabudowa złącz i kabli zasllająco _ sterowniczychwraz zurządzeniami

sterowniczo

pracy

sygnalizacyjnymi, pazwalającymi

: r ęCzna, automat y Qzna,

odstawiona.

Powyzsze roboty zostaĘ wykonane
budowlanej i prawidłowo ukot'rlzone.
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spos
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nalezyty, zgodnie

z

układzie

zasadami sztuki

pełną odpowiedzialnością mozemy polecić firmę woDBUD S.A. jako rzetelnego i
solidnego Wykonawcę, gwarantuj ącego wysoki poziom realizowanych robot.

