
-l-

ROBOT.

b) budowg pq44cza kablowego na
budlnku techrologicznyrl/,

c) montaz zlqcza kablowego ZK-3a + przy budynku techtrologicznyn,
d) montaz wlz na odcinku i zl4cze ZK-3
e) montaz rozdzielni gl6wnej RGSW,

- rozdzielnia RGSW,

fl montaz szafek przy{qczeniowych SP SP3 OB, SP 5,
g) awaryjne zasilanie stacji rrodoci

ZAKRES ROBOT OBJ4TYCH
A. Roboty braniry elektrycznej:
a) mont^z zl4cza kablowego ZK-3a

nla,

h) montaz rozdzielni RAI<PiA /rozdzie
i) montaz rozdzielni pomp II stopnia /
j) montaz wlz z iozdzielni RGSW do
k) montaz instalacji elektrycznych

1 i 3 fazowych, ogrzewania e
l) mont^z instalacji zasilanra vzqlzef'

w energii elekhyczn4,

Instrukcja wsp6hmcy przew ozll,ego
nego opracowania.

kablowo-pomiarowym ZK-3a + T! /PGE/ w linii ogrodze -

szafka pomiarowa TL - ZK-3a lzlpze ZK-3a ptzy

z ptzew oilre go agregahr pr4dotw6rczegoJ
RAKPiA jest przedmiotem oddzielnego opracowania/
wa producenta pomp II stopni0,/,
zielni pomp II stopni4

budynkutechnologicznego: odwietleni4 gniazd
wentylacji,

zewngtrznych i wewngtraych stacji wodoci4gowej

m) montaz instalacji oSwietlenia terenu
n) montaz instalacji ochronnych: i a odgromowa, instalacja pEeciwprzepieciowq instalacja

przecrwp0razentowa,
B. roboty w zakresie automatyki stacj
a) montaz rozdzielni RAKPiA
b) montaz instalacji AKPiA stacji
c) zapro$amowanie, uruchomienie moniloringu, wizualizacji i archiwizacji pracy sracji uzdamia

nia wody w istniej4qll w Gmiaie
d) uruchomienie systemu wizualizacji

ie SCADA,
stniej4cym komputerze jednostce zarz4dzajqcej,

e) wykonanie systemu ochrony stacji iania wody z powiadomieniem sluZby ochrony.
Rozdzielnia automatyki RAKPiA i i AKPiA stacji uzdatniania wody ,i,,g w),tycznych projektu
t€chnologicznego sA przedmiotem opmcowanIa,

prqdotw6rczego z sieci4 energetyki jest przedmiotem oddziel-

Przedmiar rob6t branzy elektrycznej
- zasilanie podstawowe stacji | /SWz sieci PGE,
- zasilanie avr'aryjne stacji pEewoZnego agregahr pr4dotw6rczego,
- zasil anie w zqd zeA technologicznych
- instalacje AKPiA.

ji wodociqgowej w energig elektryczn4,

Zakes niezbgdnych znian w sieci z przylaczer.iem stacii uzdatniania wody do sieci elektroener-
przylTczefia tj.lgetycznej, wynienionych w pkt 5 .4

- budowa zl4cza kablowo- pomiarowego 3a + TL w linii ogrodzenia dzialki, Fzy bramie wjazdowei,
- budowa wlz ze slupa nr 1-14 do lowo - pomiarowego ZK 3a+T!
- montaz ukladu pomiarowo-rozli w szafce pomiarowej TL,
zostaDie opmcowany i wykonany ptz.ez Dystrybucja SA Oddzial Warszawa.
Zgodniezpkt2warunk6w miejscem dostarczania energii elektrycztrej stanowi4cym
miejsce rozgraniczenia wlasnosci sieci nej PGE Dystrybucja SA i instalacji Podmiotu
Przylaczanego / Gmina Sk6E€c/ s4
w kierutrku odbiorcy.

na listwie zaciskowej za uldadem pomiarorym

L Charakerystyka obiektu.
Obiekty stacji wodoci4gowej o Q : 18 m3/h zostaty zaprojekowane na dzialce fi 131/3

w miejscowoSci Teodor6w, gmina
a) 2 studnie glgbinowe,
b) budynek techrologiczny,

i obejmuj4:

c) 2 stalowe naziemne zbiorniki wody
dl betonowy podziemny zbiomik na wo
e) infi astrukturg /sieci wodociqgowe,

popluczne,



SWTEODOR6W - INSTALACJE [9RZEDtl] AR

W ENERGIE ELEKTRYCZNA NA ODCINKU: SZAFKA TL -
SW W BUDYNKU TECHNOLOGICZNYIIII

Uzqdzenia rozdzie czo

- obok ZK-3a +TL w lmiio

rt-2szt
2

vy) o masie ponad 20 kg na fundamencie
cza kablowego lypu ZK-3a

13 zwyposazeni€mwg rys nr E 3
zwwosazeniemwg rys. nr E 3.

wyposa2eniem wg rys. nr

o masie ponad 20l(g na fundamencle
ISOP pzy budyrku lechnologlcznym z

Kopani€ row6w dla kabliw
panio row6w kablowych

nY w gruncie kal lll-lv- ko-

1,2x15 = 33,2 m3

.2-kroine nasypanio wa
=2x37=74n

dnie rowu kablowego o szeroko€cido 0,4 m
Prasku w rowie kablowym

rcwu kablowego o szemkoScido 0,6 m

oSrdol40mm- ulozen e rur oslono-

KNNR 5
oT13-O2

Ukladanie kablio masie do
mkniQtych - ulozenie kabli
ZK
l=3+4+4+10+4+4 = 29 m
29

wrurach. Duslakach lub kanalach za-
YAKXS w rurach DVK50/42 iwzlqczach

Ukladanie kablio masie do
ni€ kablitypu YAKXS 4x35

w rowach kablowych recznie - uloze-

KNNR 5
0726-14

Zaroblenie na sucho konca

kablitypu YAKXS 4x35

o pzekoju 2yl do 50 mm2
i po{roce z lwozyl,v sziucznych ' zarcbienie
0,6/1,0 kv

Badanie liniikablowej nn.
YAro(S 4x35 mm2 0,6/1,0

3

bel 4-2ylowy - badsnle 3 odcink6wkabla typu

lV - zasypanie row6w kab
pzy budynku technolosic
V:33,20 m3

mechanicznie w gruicie kal.lll-
na odcinku ZK-3a+ TL - ZK-3a -ZK-3a

RGSW

4A

do 40 cm Sr. S0 mm technlka diamentowa
hialqcego kabla pomiedzy ZK3a i

dla kabla YAKSX 5x35
o 2 5 ks . monta2wkladu uszczelniaiqc€go

Ndna srD w€r96 4 16 Nr ssryjnv: 555s uiibtrk



SW TEODOROW - INSTALACJE EL W1 KflRZEDII/IIAR

mwgrys nrE

kowe o masio do 150 kg wEz z konsirukcjq
pzykEcenie - monlaz rozdzielni RGSW z wy-

whoMach i k6nalach €l€klroinslals-
YIO(S 5)45 mm2 0,6/1,0 kV pomigdzy zK-3a

s-2ylowego o pzekoj! 2yldo 50 mm2
i powloce z twozyw sztucznych - zarcbienie

miajqcych w pomLoszczsn
25'3

2

w bLdynk€ch mocowane na wspor-
innym nlzdlewno - monla2 pz*odow uzie-

rozdzielni nn bednarkq ocynkowanq FeZn

lll- pohczenie G Sz.U z
w wykopie o qrebokoscl do 0.6 m [al qruntu
mem olokowym budynku bednarkA ocynko-

lll- polqczenie szyny PE
wwlkopie o glebokosci do 0 6 mi kat.gruntu

ZK-3a: uziomem otokowym budynku

Uziomy ze stal profiowa
nania udarowa) - srunt

miedzowane o dluoosci 4.5 m (meloda
-momta2 uziomu piomowego miedziowanego

kablowym ZK-3a budynku technologieie-

grunl kat lllza nasilpne 1

Slodnicy 17,2 mm

1

etoda wykonania obrotow.) -
m dlugosciponad 4,5 m. mont€2 uziomu o

wwykopisoglebokogc'do06mi katgruntu
z otokiem instal€cji odg romowej budyn-

Rszy Pom ar) - Pomrar Ezys-

E. ZASILANIE AWARYJ STACJI IjZDATNIANIA WODY W ENERGIE EL

KNNR 5
1241-43 z agrcgatu pqdotworcdzego/

Noma srD wacja 4 46 Nr s6q4nyr ss ua/kdn k:



SW TEODOROW. INSTALACJE

38 KNNR 5 Pzygotowani€ podloza
d.4 0301 02

kigniazd, odlqcznikl,

EW 1 KSRZEDIVLqR

n=u(2+4+2+1) +2t2 =

ospzet insiaLacyjny mocowany pzez ptzyk9-
)h osadzonych w podlozu ceglanym pod pusz-

Wtyczki sieciowe pzen

mm2 - monl,az $nyczki od

1

do 634 ip.zekrotu przewod6wdo 16
w earce OSz60P6 dla agGgalu

kadach z mocowaniem -
0.5 kg/m w budynk€ch, budowlach lub na esia-

nio kabra typLr YKXS sx16 mm2 0,6/1,0kV
iwtyczkq 63A na z€wnqtrz budynkLr

do 16 mm2
przez zaciskanie - peehroj 2yr

5

o Dzekroiu 2vt do 16 mm2 00d za-
2yi kabla Yrc{S 5x16 mm2 w rozdzielni

1

odsromowej lub pzewodach wyrOwnawczych
zK n€ Scianio budynku lechnolosieneso do

plqdnicy ag@gatu pqdotw6rczego

konholneqo ZKz uziom

niwej HDPE 50/42 nad

w wykopie o gl$okoscido 06 mikal.grunlu

otokowym budynkr bedna*q ocynkowana
iu z kablamibednarke omwadzldw ruze oslo.

Baoanalpomrarymsral
tanoji uziemienia punktu

lziemiajecej (pieMszy pomie 4 - pom er Fzys-
agEgatu pl?do$rolczego

n= 2x(34+15) = 98 szr

mstalowych kotwiqcych i,46 wScranie do

110t42 taz wysi9gi'k6w dlugoSci

n:34+15=49szt
49

cans o masie do 1 kg -2 mocowania - mon-

27

mm pzyhrEc.ne do gotowych otwor6w - mon-
nych 100 H 60

mm przykecane do gotowyoh olworow - mon-
owanych 50 H 35

Rury winidurowe o Sr.do
!loienre rur eleklf oinslala

mm ukladane n I na podlozu innym niz beion
o Srcdnicy 22 mm dozostawu instalacyi-

Norma sro wsreF 4 46 Nr s€rynv 5555 urnbmk
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SW TEODOR6W - INSTALACJE EWl KflRZEDI\IIAR

d6w o pzekroju do 2 5
o o wym 75x75 mm o 4 wylotach dla pzewo-
-montst puszek o d gale:nych nt, min tP44

Przewody kabelkowe o
Mk€ch i na dEbinkach na
d6w typu YOY2o 5r2,s

ptzekroju zyldo 12.5 mm2 ukladanew
bezsrubowych - ukladanie prz€wo.

750V kory4kach siatkowych na odcinku

insialacyjne o 6rednicy 22

pzokmju:yldo 12.5 mm2 wclqgane
YDY2o 5)2,5 mm2 750 V w rury eiekho-

mm2 - monia2 zeslawu
I 64,/400V 3P+PE| tP 44

ochronnym wodoszczelne 3-
do 16 A ipzekloj! pzewodow do

nego 1 64,/400V /LUK 1 64 + gntazdo

dzlelni RGSW i na drabi
niem paskamlz brozywa -
nlu nr2
I=15 m
15

r p|zekotu zyl do 7.5 mn2 ukladane,wroz-
typu YDYp2o 3x2,s mmz 750 Vz mo@wa.

obwody gniazd 1 lazowychw pomieszcze-

25mm2-moniazgniazd
n =2 szt

ze stykiem ochfonnym bryzgoszczeln€ 2-
a no6cr do 16A iprzekroju pzewod6w do

mocowania linek nosnych

pieloscipzQsla do 20 m -
cy6 mm do mocowania
l=8 m
I

pojedynczych o Sr do € mm pzy roz-
nta2linek slalowych ocyikowa.ych o Srcdni-

oswiel eniowych wpomisszczenru nr I

z mocowaniem Paskamiz

2

r pzekloju 2yl do 7 5 mm2 ukladane,w roz-
i korylkach typu YDYro 4 x1 ,5 mm2 750 V

/ogwietlenia pom nr3/

dzielni RGSW,wkoryikach
mocowaniam paskamiz
l=8m
I

pu€(rojuzyldoT5mm
rch iypu YDY2o 3x1,5 mm2 750 V z

lowych llnkach .osnych -
7 5 mm2 ukladane fa go-

pzewodowtypu YDY2o 3x 1,5 mm2 750

Pzewody kabelkowe o lqcz
dzielni RGSW w koryikach
mocowanrem PasHsmrz

puekrcju zyldo 7.5 mm2 ukladanew loz-
iypu YDY 2 x1,5 mm2 750 V z

/ olar6d oswiellenia pom nrl,lanrpa

Noma eD w0rcJa 4 46 Nr ss4,rny 5555 u rylkomit



SWTEODOR6W- INSTALACJE E w I .kSRZEDIV AR

nnym Dryzgoszczerns z-
do 16 A ipzskroju pzewod6wdo

pojedynczych 16,c,/250 V, lP 44

5
0308-05 bieg!nows pzyk.ecano o

25mm2-monta2gniazd

KNNR5
0210-01

l= 2,5 m

pzekroju zyt do 7 5 mm2 ukladane na go-
e pzewod6w typu YDY 2 x1,5 mm2 750

ne wtynku na podloar in
YDYp2o3 x1,5 mm2 750

o leenym pzekroju 2yldo 7.5 mm2 u
niz betonowe - ulozenje pzewodow typu
Pom nr 2, 3,

p 2 x1,5 mm2 750 V

o lqcznym pzekroju zyl do 7.5 mn2 uklada-
ni2 betonowe - ulozenie pz ewodow typu

,a- monta2 odlqenika
unowe nalynkowe do pzygoiowanego podlo-

ni r0A, 250 v, lP 44 w pom. nr 3

ows do przygotowanego podloza montaz
nl 10A,250V,lP 44 w pom nr3

Oprawy Swieilowhowe o do 15 ks mocowsne na linc€ no6nej (2
to$ryoh, z iworzwa o mocy 2x36 W z€ sta-

swietl6wkami 36W,lP 66wpom. nr 1 /

t h, lP 66wpom nr 1,3

, z tuozywa o mocy 2x36 W, ze sla-
Swetlowhami36W, z modulom awaninym t

OpGwy Swietlowkowe do

towql8 W,lP54 w pom.

prcdukcyjnych pyloodpome w obu-
1x40W- monlaz opraw sufiiovlych plafonler
ikiem elektronlcznym, ze Swlstl6wkq kompak-

1

LED 20 W 230 V,

pz9l inslalacyjny mocowany pzez ptzykt+
osadzonych w podlozu cogTanym

dOw o przekoju do 2 5
o wym.75x75 mm o4wylotach dla pzewo-
monla2 puszek odgal9tnych nt,lP56

Noma sro waEia 4 16 Nf saryjnr rsss u4r@n r



SW TEODOROW - INSTALACJE EL EW,1 KNRZEDI\,IIAR

INR 5
03-06d6 llo2enio Pionowych odci

gnlazd nt w haliilllf6w

5

mm ukladane n t ns podto2u innym nlz b€ton -
ych o s|ednicyrS mm /odcinki plonowe/ do

u zyldo 7 5 mm2wciqgane do rur
YDY2o 3x2,5 mm2 750 V do rurRB 18

5 mm2 750 V do gniazd 1

2yldo 75mn2 ukladanowroz-
siatkowych bezmocowania typu YDY2o 3x2,

PEewody kabelkowg pla
new tynku na podlo2u in
YDYp2o 3x2 5 mm2 750
l=19m
19

o rqcznym pzekrcju 2yldo 7 5 m
ni2 betonowo - ukladanie pzewod6w iypu

o PzekrojLr zyly do 2 5 mm2 pod za-
pzewod,tw YDY 312.5 mm2 750V Dod zaciski

u eleKrycznego nisk€go nap

sprawdzenie sanoeynn
n = 2 pr6by

KNR O-38
0103,02

elektrycznych, siacjonamych na Scia-
230V,tP45, kt I

nie o mocy P =500W, U =

2

F, BUDYNEK

awcze w budvnkach mocowane na wsDoF
innym n 2 drewno, montaz szynywr6wnania

bedna.kq ocynkowane Fezn 20x3

czenie konskukcji lillrow i

l=3 m

)26w budynkach ulo2ons luzem - pole-

Pomp ll sropnia pzewodem typu LgYd

o masie do 150 k9 Maz z kon
pzykrqcenie. montaz rczdzlelnl RAKPiA z

Nqma srD wdta 4 46 Nr sryrny 5555 uz!1iMik



SW TEODORdW , INSTALACJE ELEKT W 1 KARZEDI\4IAR

mm ukledane n.i na podlot! innym nlz boion -
nych, SrednicylS na Scianie / odcinkipionowe/ulo2enie rur elekhohstal

0 5 koh wrozdzi€hiach RGSW. RAKPA ord
le kabla typu YKXS sxo mm2 0,6/1 ,0 kV

irednicy 28 n€ Scianie /

0 5 kg/m w rurach, pusiakach lub kanalach za-
YKXS 4x6 mm2w ruz€ elekircinstalacyjnej o

- rozdzielnia pomp llstopnia/

0.5 kg/m w rozdzielniRGSW orazw
lypu YKXS 4x6 nm2 0,6/1,0 kV pomigdzy

- YKXS 5x6 mm2 0,6/1

- YKXS 4x6 mm2 0,6/1

kabla s-2ylowego o pze
i powloce z t'dozyw sztucznych - obdbka

z podlqczeniem w rcidzie nEch RGSUW i

z podlqczoniem wrozdzielniach RGSW lw

:nym pzekrcju zyldo 7 5 mm2 ukhdane wgo-
nkach na uchwach bszSruboslch- ulo2enLetowych loryikach ina d

p?ewod6w lypu YDYzo

pzekroju zyldo 7 5 mm2 wciegane do rur-
3)4,5 mm2 750V w rczdzielnl RGSW it

o Srcdnicy 18 mm na gclanie

ospzet instalacyjny mocowany Pzez pzykle-
ossdzonych w podlozu gazobelonowym -

dla osuszacz iponpY dozujqc€j.
0301,01

2

bi€gunowe puykq6ne
25 mm2 - monta2 g
pompy doz0jqcej w pom
1\=2szl
2

ze siykiem ochronnym bryzgoszczehe 2-
alnoscido 16A ipzekrclu pzewod6w do
jnych, ni 16A,/2s0V,lP 44 dla osuszacza i

telkowych o pzekoju tyly do 2.5 mm2 Pod a-
ie pzewod6w YDY312,5 mm2 750V pod zaciski

wgriazdach rw rozdziel

12

Noma srD wsEF i 16 Nr saryjny 55ss u:y*Mr



SW TEODOROW . INSTALACJE ELE W,1 ,KflRZEDIVIAR

b6l4:ylowy na odcinku RGSW- rozdzielnia

Sprawdzen€ ipomiar 1

2

wyleczsnia zasllanla (nastepna pr6ba)

KNNR 5
0103-05 ulo2oni€ rur olektroinsta

na sirychu do wentylatora

e n t na podlo2u innym ni2 beton -
o 6redni6y 18 mm na Sclanio, w stropie i

11 p|zekdu2yldo 75 mm2wcqsane do rur
YDY2o 4x1,5 mm2 750 V do rur RB 18

dzielnlRGSW, na drabin
mocowaniem Paskamiz
l=6 m

pzekrcju 2yl do 7.5 mm2 ukl€dane,wroz-
i korytkach iypu YDY2o 4x1 ,5 mm2 750 V z

/ obw6d wsntylalora dachowego/

towych lnkach nosnych -

7

pzekrcju 2yl do 7.5 mm2 ukladane na go-
ie pEewodow lypu YDY2o 4 x1 ,5 mm2

KNNR 5
0406-01

ApaEly eleklryene o mas
w€ntyatora na dachu w o stopnru ochEny IP 65

Podlqczanl6 silnlk6w w ob
cu o pzekroju zyly do 6 m
wD 160

1

vle specjalnej' pzewod lub kabel s-rylowy
- podlqc:€nle sllnlka wentylatola dachow69o

mocowanrem pasKamrz

6

ikorytkach iypu YoYp 4 x1 ,5 mm2 750 v z
/ obw6d slerowania wenlylalo€ dacho-

YDYp 4 x1,5 mm2 750 V
l= 2m
2

o lqenym pzekbju 2yl do 7 5 mm2 uklada-
nlz betonowe - ukladanre przewod6w rypu
v6d storcwania wentylatoE dachow€go/

lP 14 do rScznego storowania wentylatorem

'I

o obwodu elektrycznego nisklogo napiacis

Noms srD w66Ja 4 46 Nr,6rytny t555 rrzylroMir P



SW TEODOROW - INSTALACJE EW1 KflRZEDI\4IAR

tczNY - zastLANrE URZADZEN TECHNOLOGTCZNyCH ZEWNETRZNYCH W

wqw cegle - wie.ceni€
o Slednrcy 100 m w 6c!a

l= 2x40= 80 cm

cm Sr 150 mm lechnika diamonto-

zewnrAtRn€j do monla2u wklad6w uszczolniaiq-

cyoh o Srednicyl00 mm 
'

n=2szl
2

) K9 - monlaz wKadow lszdernrala-
I E/4.16.5 dla kabli zasil€nia. slerowanla

rysE8/

1

na fundamencie preta-
40xe0 na iundamencle z lwozywa /

wody uzdainiongj 3021 A
L=15m

15

mm ukladane n,t na betoni€ - ulo2€nle rur o
na dzialanie UV na zbiornikach uzdalnion€i

SP1 iSP 2wg rys nr E 8
10 kg - monla2 wyposazonia w szafkach

Obudowy o powiozchnld
hdozywa , rP 65 ra zbiol
sateniem wg rys nr E a.

01 m2- montaz obud6w hemetvenvch z
wody uzdatnionej 30214 i XQZIB zwypo-

rys nrES

1

o masie do 20 k9 na lundam€ncie pteta-
pzylqczeniowel SP 5 z wyposa:eniem wg

Ukladanie kablio masis d
nie kabla YKXS 4x6mm2

17

0 s kg/m w rcwach kablowych Acznie - uklads.
5/1,0 kVpomledzy lozdzielniq RAKPIA iszaftq

oslonowych HDPE o 6€d

5 kg/mwrurach, pustaksch lub kanalach za-
YKXS 4x6 mm2w Dzdzielniach iw rurach

na napiecle do 1 kVo izo
kabla typu YK\S 4x6 m

kab a s-2ylowego o pzekrcju 2yl do 16
i po o@ z lwozlv szluenych - zarobienie

0,6/1,0 kV z podlqczeniem w rozdzielni RAK-

Badanie liiii rablow€j nn
ia odcinku MKPIA - SP1

1

Podlqczanie silnikow w
cu o pzekoju 2yt do 6

1

owie specjalnej - pzewod lub kab€l s-zylolvy
2 -podlqczenle silnika pompy nr l0.P.l w

Noma sro waGia 4 46 Nr s6ryny: ss55 u4rktrtk



SW TEODOROW - INSTALACJE EW1 kTSRZEDI\,|AR

nie kabla lypu YKXS

17

0 5 kg/m w rowach kablowych recznre - uloZe:
1m2 0,6/1,0 kV pomiedzy RAKP|A iSPl

l=14m

).5 kg/m w rulach, pustakach lub kanalach za.
lypLr YKXS 3x2,5 mm2 0,6/1,0 kVwbzdziet-
HDPPE 50/42 pomiedzy RAKP|A iSPl

kabla typu YKXS 3)e,5

kabla 3-zylowego o przekoju zydo 16 mm2
i i po\4loe z lwozy,!! szlucznych - zarobienie
0,6/1,0 kvz podlaczeniem w lc'zdzielni RAK-

Badanle linii f.abloweinn -

1

nie kabla sterowniczego
10G1,5 rnm2 0,6/1,0 kV

mknietych - !kladanie kab
dzielnlach iw rurach H

w rurach, plslakach lub lsnalach za-
sterowniczogo 10G1,5 mm2 0,6/1,0 kv w rcz,
50/42 pomi?dzy RAKPIA iSPl

sterowniozych wielotylowych
10G1,5 0,6/1,0 kV

Dtz€wodow 10G1,5 w rozdzi€lnlMKP|A i

10G1,5 mm2 0,6/ na
sygnalizacyjny 1 o-zylowy - kabel siercwn

mieu a, czujnika tempo

loszi zyl
10

czych o puekoju zyly do 2 5 mm2 pod
pzowod6w sondy hydmstatycznej,,wodo,
ogzewania obudowy, ohdarcia obudowy w

Ukhdanie kablio masie
nie kabla Ylo(s 4x6mm2

l= 20 m
20

ks/m w owach kablowych aenie - Lrklada-
,0 kV pomiqdzy rozdzielnia MKP|A lszalka

oslonowych HDPE o Srcd

w ruiach lusiakach lub kanalach za-
YKXS 4xO mm2w rozdzielniach iw ru€ch

kabla typu YIC(S 4x6 mm2

2

s-2ylowego o pzekloju 2yldo 16 mm2
i powloce z t'dotzyw sztucznych - zarobieni€
6/1,0 kVz podlaoz€ni€m w rozdziehi RAK-

Noms srD wsr+ 4 46 Nr 36rytny 5555 lzlikotr'k



SW TEODOROW . INSTALACJE W 1 KRRZEDI\4IAR

na odcinku RAKP|A - SPz

-podhczenie silnika pompy nr 10.P.1 w
Podleczanre silnik6w w obu

nie kabla lypLr YKXS 3x2
=20 m

g/rn w rowach kablowych rgoznio - u

0,6/1 0 kv pomiedzy RAKP|A iSP2

nia6h iw rurac oslonowych
PIA ISP2

16

l$/m wrurach, puslakach lub kanalach za-
YKXS 3P,5 mm2 0,6/1,0 kVw rozdziel.

E o Srednicy 50/42 mm pomlQdzy RAK-

na napiffie do 1 kVo izol
kabla typu YKXS 3x2,5

2

la 3-2yrowogo o przekloju 29 do 16
i powloce z lwoEylv szlucznych - zarobienie
0,6/1,0 kvz podlqczsnlgm w rozdzielniRAK-

mm2 0,6/1,0Badani€ linil kablowej ni '

1

i kgh w rowach kablowych rQcznio - ulo2e-
,5 mm2 0,6/1,0 kV pomiedzyRAKPIA iSP2

Ukladaiekabl omasiedo
nle kabls slercwniczego I
l=20m
20

kg/m w ruEch, pustakach lub kanalach za'
BiT 1000 (ST)10G1,5 mm2 0,6/1,0 kV w

HDPE o S€dnicy50/42 rnm pomi9-

Ukradanie kablio masle do

rozdzielniach i w rurach

l= 16 m

h i stercwnieych wielo2ylowych
10G1,5 mm2 0,6/1,0 kV

u 2yly do 2 5 mm2 pod
pz€wodow sterowniczych 10G1,5 mmz w

20 si zyl,

sygnalizacyjny 1 o-rylowy - kabel sterowniczy

10 szt zyl

dynczych o pzekoju zytdo2 5 mm2 pod
i€ pzewodow sondy hydrostalycznej, ,wodo-
, ogzewania obudolvy, otwarcla obudollY w

,5 mm2 0,6/1,0 kV
tlowych reczni€ - ulo2e-

n€ kab a st€rowniczego
SP3OA i RAKPA . SP3OB

Noma srD weEja a a5 NfBsryjny 555s urylkon'k



SWTEODOROW- INSTALACJE ELE Wl K9RZEDIIIIAR

nie kabla YKXS 4x6mm2

l=17nl'
17

0 5 kg/m w rowach kablowych recznre - uklada-
6/1,0 kV pomiQdzy rczdzielniq FAKPIA iszafkq

€ch oslonowych HDPE o
SP30A r RAKP|A - SP3
l=43m

5 ks/m w rurach, pustakach lub kanalaoh za-
slelcwniczego 5G1 ,5 mm2 0,6/1 ,0 kV w ru.
:dnicy50/42 mm pomr?dzy RAKP|A i -

Uhladanekabl omasie

i, SP3OA iMKPIA - S
l= 20 m

20

w koryiach i kanalach elekkolnstala'
iczego 5G I ,5 mm2 0,6/1 ,0 kV na drabin-
paskamiz lwozywa pomledzy MKP|A

I slerowniozych wi€lozyiowych (do B
5G1,5 mm2 0,6/1,0 kV

KNNR 5
1203-01

n = 4x5 q20 szt zyl
20

'nczych o pzekroju 2yry do 2 5 mm2 pod
pEewod6w kabli sterowniczych 5G1 ,5 w

Badanleliniikablowej'
10G1,5 mm2 0,6/1,0 na

sygnellzacytny 7-lylowy - kab€l stsrownlczy
nkach MKP|A- SP 30A- MKPIA-SP 308

cia wlaz6wzbiornika w
n=8 szt 2yl
I

o pEerrcju 2yry do 2 5 mm2 pod
nie przewodow sond hydrcslalyenych, olwaF
kach SP 30A iSP 30 B

0.5 kg/m w fowach kabrowych Aczn
m2 0,6/1,0 kV ponildzyRAKPiA iSP 5

Ukradarie kablio masie d
mknielych - ukladani€ ka
niach iw rurach DVK 50
l=11m

0 5 kg/m wru€ch, plstakach lub kanalach zs-
lypu YKSY7x2,5 mm2 0,6/1,0 kV wEzdziel-

Obntbka kabli
obdbka kabla typLr YKS

slerownieych wielozylowych (do Izyl) -

ie pzowod6wkabla typu YKSY 7x2,5 mmz 0,

Badanie linii kablowej -

1

lypu YKSY 7x2,5 mm2 0,6/

nie kabla stercwniozego
10G1 5 mm2 0,6/1,0 kV

5 kg/m w rcwach kablowych l9czn

Noma srD ws6ja 4 46 Nr 3drylny: ss5s LrzyikMik



SW TEODORdW . INSTALACJE ELE

5 Kg/m w ruracni pusEKacn L

slercwnic?ego 10G1,5 mmz 0,6/1,0 kvw oz-
HDPE o 6rednicy 50/42 pomledzy RAK-

14

KNNR 5
0727-O4

i sl€mwniczych wi€lozylowych (do 1 6 2yl) '
10G1,5 mm2 0,6/1,0 kv

ozewod6w 10G1.5 w rczdzielnlRAKP|A iw

ey)10G1,5 mm2 0,6/ na
sygnalizacyjny 10-2ylo{1 - kabel stercwni-

ie kabla typu YAKY 3x1
=31m

m w rcwach kablowych ac.znio - ukhda-
6/1 ,0 kV w gotolvym rowie kab owym

1.0 kg/m w ru€ch, pustakach lub kanatach ze-
typu YAKY 3x10 mm20,6/1,0 kVw rozdzielni,
o irednicy 50/42 mm iw slupach oswietlenio-

1

niowych o masie do 300 kg - mont8z
owysokosci h E 9 m, zfundamentgm prc-

20143, z wyslegniklem dwLrGmionnym 2x1,5

etleniowych o masG do 100 kg --slup sla-
h = 4 m, z iundamonlem p€fabrykownym

i tabliczka bezpieoznikowq poj€dynczq
1001-01 rowy ocynKowany o wys

betonowym o wymiarach
n=2szt

o dlugosci 4,5 m (metoda lvyko'
lll- uziom stalowy rniedziowany osrednicy 17,2nan€ udarowa) - g.unl

mm idlugosci6 m

2

grufi kat lllza nastepne

2

medziowane (metoda wlkonania uda
m dlugosciponad 4,5 m

oslonowe itrlsi9gnlkip
dowiypu YDYzo 3P,5

2

iowych - wciasanie wslupy, rury
wysokoscilalari do 10 m - wciagniecie pzewo-
2 T50V

1 50 W z zadwka sodowq
a typu ORION

h-9m-montazopraw
n=2szl

Noma sro w.sla 4 46 M saryjnyr s55 u4rxMlk



SW TEODOROW, INSTALACJE E W 1 .KfiRZEDI\4IAR

i,,lonta2 przewodow typu
wlch 'wciqgaiio w slupy

n=2kp)
2

3x2,5 mn2 750 V do op€w
oslonowe przy wysokoscil8tani do4 m b€z

montaz opEw pad$wych

2

etznego na slupieSATURN h =4 m -
zarowkq sodowq 100W

tancji uziemionia uziomu
n=2szt-

2

(PieMszy pomiar) ' pomJar €zys-

a) 1 weniylalor dachowy,
b) 1 kan6l weniylacyjny
n=2sz\

I l= 1 m chroniq@ na dachul

DFeZn I insia

t- 4 \5,5= 22 n
22

aprezane pronowe mocowane na
rkiocynkowanej FeZn 25x4 na Scianio budyn-

l= 2 x(13+10) + 41 1,5 =

w wykopie o qlebohogcido 06 m, kat.qruntu
n 25x4

odgromowel lub p?€wodOw wyr6wnae
do 120 mmz w wykopie , polacz€n ls uziom6w

45311200-2

oogmmowego rurcwego o

1

na srupach z rurslalowych - monta2 maszlu
okoscjh=7m na tdjnog! /3 siopy betono-

Noma srD woreja 4 !5 Nr saryJny 55s5 uzlrowik



SW TEODOR6W - INSTALACJE ELE W,l,KflRZEDMIAR

lll- monia2 uziomu poz
a) doohola zbiomi(dw I

lechnologicznego l= 2 m

wwykopie o glebokosci do 0 6 m;

zbiornrk6w r uziomem otokowym budynku

eych z bednaRio pze
a) polqeenie bodnaRi
b) polqczenia bednarki
5

ji odgromowel lub pz€wodow wyr6wnaF
do 120 mm2 w wykopie
1 25x4 z maszt€m odgromowym n=2szt
25x4 w wykopie n=3szt.

KNNR 5
0611-01 do 120 mm2 w wykopie - lqczenie bednafti

ochronneJ (pieruszy pom

1

nnej (hazdy nastepny pomiar) uzre-

K- AUTOI!,IATYKA STACJI
ZASILANIA I STEROWAN IA ZOSTATY WYCENIONEW PORZEDNICH

WYCENA OBEJMUJE ULOZENIA PRZEWOD6W

ie) o sr do 19 mm ukladane w
- rurkikabbowane gietkio o Srgdnic.y 16

3G1,0 mm2

5 mm2 uhladane w go-
bez mooowania - monlaz pzswoddw

doT5mm2ukladanewgo-
boz mocowania - rnonia2 pzewod6w

pzekroju 2yldo7 5 mmz ukladsn€ wgo-
b€z mocowanra - monta2 Pzowodow

obr6bka kabli 3G1,0 rnmz
n=2x3=6szt
6

obrdbka pzewod6w 3x0,5

6

kab 6 2x0,75 mm2

6

N0m3 sro w36la r 46 Nr sorylny: 55s5 u:ylkMik



SW TEODOROW - INSTALACJE E W1 KNRZEDII/IIAR

o p|z€koju tyly do 2 5 mm2 pod
e pzewodow slerowniczych w rozdziehi

SCADA, uruchomienis
ednosice zazadzaiaei

zdalnego monitonngu, wlz|lallzacji i archi-
ia wody w islniejecyn w gmln€ syslemi€

u wizualzaclina ishlejqcym komputezo w
i i szczegary w pojekcie wykonder3n

studni glebiiolvych nr 1

z6w na zbiolnikach wody
Kp1
1

ry antylvlamaniowsj budynku technologioznego,
r 2 /otwarcie obudowy siudni/, oh/arcia 2 wla-
:dalninej z powEdomieniem sluzby ochrbny.

Ndrna sro waFj, 4 46 Nr eryjnr 5s u4{dnk


