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Went.bud 55.PRD przedmiar PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Adaptacja pomieszcenia na magazyn substancji chemicznych.

1
analiza indy-
widualna

wykonanie otworów na montaż zespołu urządzeń wentylacyjno fitrujacych w
scianie pomieszczemnia z jednoczesnym obrobieniem i zabezpieczeniem
miejsc w koło odwiertu.

szt

2 szt 2.00

RAZEM 2.00
2

analiza indy-
widualna

Montaż na ceownikach G/W 80 montowanych w ścianach pomieszcenia na
wysokości 3,0 m zespołu wentylacyjno filtrujacego UFW-400 z dwoma pochła-
niaczami typu FPDP-200 i elektrycznym wentylatorem do filtrowania powietrza
w pomieszczeniu.  Urzadzenie, pochłaniacze oraz wentylator  jest dostarczane
przez Użytkownika.
Urzadzenie podlaczyc rurą spiro dygestorium  oraz wyrzut powietrza .

szt.

1 szt. 1.00

RAZEM 1.00
3

analiza indy-
widualna

Doprowadzenie zimnej wody do umywalki z pobliskiego Hydrantu p poż szt.

1 szt. 1.00

RAZEM 1.00
4

analiza indy-
widualna

Dostarczenie i montaz czerpni wraz z zaworem elektromagnetycznym ZHR-1
zamykajacym i otwierajacym czerpnie powietrza .

szt

1 szt 1.00

RAZEM 1.00
5

analiza indy-
widualna

Naprawa posadzki z terakoty po wykonaniu podłaczenia wody do umywalki szt

1 szt 1.00

RAZEM 1.00
6

analiza indy-
widualna

Dostarczenie i montaz drzwi wejsciowych antywlamaniowych o szerokości 90
cm , gazoszczelnych zabezpieczonych dwoma zamkami patentowymi i za-
mkiem eloktromagnetycznym uniemozliwiającym otywarcie drzwi przed upły-
wem 15 minut od czasu wlaczenia wentylacji mechanicznej.

szt

1 szt 1.00

RAZEM 1.00
7

analiza indy-
widualna

Malowanie pomieszczenia farbą emulsyjna białą o pow ok 50 m2 szt

1 szt 1.00

RAZEM 1.00
8

analiza indy-
widualna

ułożenie terakoty w pomieszczeniu magazynu i przedsionka na wysokośc do
min 150 cm.

m2

17 m2 17.00

RAZEM 17.00
9

analiza indy-
widualna

Zakup i montaż w pomieszczeniu osoby uprawnionej zespołu uządzeń rejestru-
jacych w pętli czasowej 1 miesiąca  obrazu rejestrowanego w pomieszczeniu
w którym znajdują się sbstancje chemiczne.
Kamera ma byc uruchomiana w chwili wykrycia ruchu w pomieszczeniu i na-
grywac obraz do czasu przebywania w pomieszczeniu osób.

szt

1 szt 1.00

RAZEM 1.00
10

analiza indy-
widualna

Dostarczenie i montaz systemu zamka elektromagnetycznego zabezpieczają-
cy osoby przed wejściem do magazynu substancji chemicznych przed upły-
wem 15 minut od czasu zalaczenia wentylacji.
Koniecznośc zamontowania systemu otwarcia z opóznieniem  czasowym

szt

1 szt 1.00

RAZEM 1.00
11

analiza indy-
widualna

Zakup i montaż systemu alarmowego z czujka ruchu z możliwością podtrzy-
mania zasilenia w przypadku zaniku napiecia , z możliwością powiadomienia
jego zalączenia w sposób dzwiękowy, wizualnie-świtlnie, oraz  powiadomienia
wybranych odsób drogą telefoniczna GSM. 
W sklad systemu ma wchodzic dwa sygnalizatory dzwiękowe montowane je-
den wewnątrz pomieszczenia , drugi na zewnątrz budynku. Szyfrator ma byc
montowany przed drzwiami głównymi pomieszczenia.

szt

1 szt 1.00

RAZEM 1.00
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12

analiza indy-
widualna

Wykonanie instalacji elektrycznej w pomieszceniu magazynowym zasilającej
wentylator filtropochłaniaczy 0,6 kW 400 V . System pfiltrujacy ma byc zalą-
czany klawiszem montowanym przy drzwiach głównych. Od czasu włączenia
wentylatora ma nastapic synchroniczne otwarcie czerpni przy pomocy zaworu
ZHR-1. Po wyłaczeniu wentylatora  ma nostąpic synchroniczne zamkniecie
czerpni i zaworu ZHR-1.  Wykonanie gniazda podwójnego 230 V w pomiesz-
czeniu magazynowym.  
Zasilenie systemu alarmu. Zasilenie systemu zasilenia zamków elektromagne-
tycznych blokujace otwarcie drzwi przed uplywem 15 minut od załączenia wen-
tylacji.
Całość instyalacji elektrycznej zabezpuieczyc:
Wyłacznikiem różnicowo-pradowym trójfazowym 25/0,03A, Wyłacznikiem nad-
miarowo -pradowym (silnik) C 303 B-6 A, (gniazdo wtykowe) S 301 B-16, Wy-
łacznik Silnikowy 3P 0,55kW 0,63-1A.

szt

1 szt 1.00

RAZEM 1.00
13

analiza indy-
widualna

Dostarczenie i montaż umywalki ceramicznej 40 cm z baterią stojąca i odpro-
wadzeniem wody przewodem do wiaderka ponizej

szt

1 szt 1.00

RAZEM 1.00
14

analiza indy-
widualna

Dostarczenie i montaż dygestorium z możliwościa jej wentylacj i podlaczeniem
rura went. spiro do urzadzenia wentylacyjno filtrujacego. Wymiary dygestorium
wysokość 180 -220 cm , szerokość 120-150 cm , głębokość 60-80 cm.

szt

1 szt 1.00

RAZEM 1.00
15

analiza indy-
widualna

Montaz szafy stalowej dostarczonej przez Uzytkownika do przechowywania
srodków chemicznych.

szt

1 szt 1.00

RAZEM 1.00
16

analiza indy-
widualna

Dostarczenie i montaz scianki działowej z drzwiami oddzielajace pomieszcenie
magazynowe od przedsionka z umywalka .
Scianka ma być wykonana z materiałów lekkich meblowych .

szt

1 szt 1.00

RAZEM 1.00
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