
TERMIN REALIZACJI 

ROBÓT
Opis zadania

Ogólny zakres robót i usług w ramach danego 

zadania

roczne zużycie 

wody zimnej (m3)

roczne zuzycie 

wody ciepłej c.w.u. 

(m3)

ilość stacji 

uzdatniania wody
ilośc przyłączy średnica przyłączy

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. ul. Mieszka I 10 A-2 15.12.2021 r. 
Dostawa, montaż, uruchomienie i 

rozruch stacji uzdatniania wody

Zakres robót obejmuje : opracowanie 

dokumentacji wraz z doborem urządzeń SUW, 

dostawę i montaż urządzeń, rozruch oraz usługi 

serwisowe

2 371 1045 1 1 fi 80

2. ul. Mieszka I 16 A-2 15.12.2021 r. 
Dostawa, montaż, uruchomienie i 

rozruch stacji uzdatniania wody

Zakres robót obejmuje : opracowanie 

dokumentacji wraz z doborem urządzeń SUW, 

dostawę i montaż urządzeń, rozruch oraz usługi 

serwisowe

1 777 729 1 1 fi 80

3. ul. Marulewska 13 A-2 15.12.2021 r. 
Dostawa, montaż, uruchomienie i 

rozruch stacji uzdatniania wody

Zakres robót obejmuje : opracowanie 

dokumentacji wraz z doborem urządzeń SUW, 

dostawę i montaż urządzeń, rozruch oraz usługi 

serwisowe

3 496 1727 2 2 fi 65; fi 80

4. ul. Marulewska 17 A-2 15.12.2021 r. 
Dostawa, montaż, uruchomienie i 

rozruch stacji uzdatniania wody

Zakres robót obejmuje : opracowanie 

dokumentacji wraz z doborem urządzeń SUW, 

dostawę i montaż urządzeń, rozruch oraz usługi 

serwisowe

3 829 1608 2 2 fi 65; fi 80

5. ul. Marulewska 21 A-2 15.12.2021 r. 
Dostawa, montaż, uruchomienie i 

rozruch stacji uzdatniania wody

Zakres robót obejmuje : opracowanie 

dokumentacji wraz z doborem urządzeń SUW, 

dostawę i montaż urządzeń, rozruch oraz usługi 

serwisowe

3 467 1669 2 2 fi 65; fi 80

6. ul. Marulewska 25 A-2 15.12.2021 r. 
Dostawa, montaż, uruchomienie i 

rozruch stacji uzdatniania wody

Zakres robót obejmuje : opracowanie 

dokumentacji wraz z doborem urządzeń SUW, 

dostawę i montaż urządzeń, rozruch oraz usługi 

serwisowe

3 761 2080 2 2 fi 65; fi 80

7. al. Niepodległości 92 A-5 31.03.2022 r. 
Dostawa, montaż, uruchomienie i 

rozruch stacji uzdatniania wody

Zakres robót obejmuje : opracowanie 

dokumentacji wraz z doborem urządzeń SUW, 

dostawę i montaż urządzeń, rozruch oraz usługi 

serwisowe. UWAGA! Instalacja do wpięcia 

stacji uzdatniania wody przygotowana wg. 

załączonej dokumentacji zdjęciowej.

2 006 740 1 1 fi 65

UWAGA :

W wyliczeniach zużycia środka zmiękczającego oraz przy doborze urządzeń SUW należy uwzględnić twardość wody na poziomie 28 dH.                    

Wartość wody winna być zmiękczona do 3 stopni niemieckich.

OSIEDLE RĄBIN  (A-5)

OSIEDLE  PIASTOWSKIE  (A-2)

Zestawienie danych celem doboru urządzeń dla SUW

WYKAZ ZADAŃ
załącznik NR 3 do SIWZ
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