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Wykonanie prac przygotowawczych (rozruchowych) urządzeń klimatyzacji i wentylacji mechanicznej oraz konserwacji
urządzeń wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, w budynku przy ul. Świętokrzyskiej 14 w Warszawie w 2021 r.

Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
PRZEDMIAR: Wykonanie prac przygotowawczych (rozruchowych) urządzeń klimatyzacji i wentylacji mechanicznej
oraz konserwacji urządzeń wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, w budynku przy ul. Świętokrzyskiej 14 w
Warszawie w 2021 r.

1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE (ROZRUCHOWE) - INSTALACJA CHŁODU

1
d.1 kalk. własna

Wykonanie kontroli szczelności instalacji chłodu i
urządzeń na poziomie VI i VII pietra.
Wykonanie kontroli szczelności instalacji skroplin.
Sprawdzenie izolacji na instalacji chłodu.
Wykonanie kontroli pracy urządzeń

obie
kt

1 obie
kt

1,000

RAZEM 1,000

2
d.1 kalk. własna

Koszt wymiany uszkodzonej armatury, zużytych pasków
klinowych, izolacji, filtrów i itp. wraz z materiałami
pomocniczymi, których wymiana wymagana jest do
poprawnej pracy instalacji.
Rozliczenie ryczałtowe.

obie
kt

1 obie
kt

1,000

RAZEM 1,000

2 PRACE PRZYGOTOWAWCZE (ROZRUCHOWE) - INSTALACJA WENTYLACJI
MECHANICZNEJ NAWIEWNO - WYWIEWNEJ

3
d.2 kalk. własna

Wykonanie kontroli pracy urządzeń i armatur.
Sprawdzenie drożności wraz z czyszczeniem kratek
nawiewnych i wyciągowych.

obie
kt

1 obie
kt

1,000

RAZEM 1,000

4
d.2 kalk. własna

Koszt wymiany uszkodzonej armatury, zużytych pasków
klinowych, izolacji, filtrów i itp. wraz z materiałami
pomocniczymi, których wymiana wymagana jest do
poprawnej pracy instalacji.
Rozliczenie ryczałtowe.

obie
kt

1 obie
kt

1,000

RAZEM 1,000

3 PRACE PRZYGOTOWAWCZE (ROZRUCHOWE) - ROZDZIELNICA

5
d.3 kalk. własna

Kontrola pracy urządzeń.
Sprawdzenie poprawności połączeń elektrycznych.
Sprawdzanie stanu zamontowanych aparatów
zabezpieczających i sterujących.

obie
kt

1 obie
kt

1,000

RAZEM 1,000

6
d.3 kalk. własna

Koszty materiałów elektrycznych,  których wymiana
wymagana jest do poprawnej pracy instalacji.
Rozliczenie ryczałtowe.

obie
kt

1 obie
kt

1,000

RAZEM 1,000

4 Serwis klimatyzacji

7
d.4 kalk. własna

Koszt kontroli serwisowej wraz usunięciem drobnych
awarii w okresie 4 miesięcy.

obie
kt

1 obie
kt

1,000

RAZEM 1,000
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