
Część    IV.   Wykaz cen

LP TYTUŁ
KWOTA 
W PLN 

bez VAT

NaleŜny 
podatek 

VAT 
(PLN)

KWOTA 
W PLN 

(łącznie z 
VAT)

1 Pozycje ogólne
2 Przygotowanie terenu budowy
3 Ciąg technologiczny gospodarki ściekowej
4 Ciąg technologiczny gospodarki osadowej
5 Sieci międzyobiektowe
6 System sterowania i wizualizacji
7 Zagospodarowanie terenu
8 Części zamienne oraz usługi serwisowe

ZESTAWIENIE ZBIORCZE

RAZEM
DO PRZENIESIENIA DO FORMULARZA OFERTY
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LP. OPIS

Punkt 
wymaga ń 
Zamawia-

jącego

JED-
NOSTKA

KWOTA W  
PLN bez 

VAT

NaleŜny 
podatek 

VAT 
(PLN)

KWOTA W  
PLN 

łącznie 
z VAT

1 Gwarancje 2.5 Ryczałt
2 Ubezpieczenia 2.5 Ryczałt
3 Zaplecze Wykonawcy 2.5 Ryczałt
4 Tablice informacyjne 2.5 Ryczałt
5 Obsługa geodezyjna 2.5 Ryczałt
6 Koncepcja programowo-przestrzenna 2.1 Ryczałt
7 Badania geotechniczne Analizy i badania 

uzupełniające Dokumentacja projektowa 
łącznie z Projektem Budowlanym, OOŚ 
(raportem), uzgodnienia, Pozwolenie na 
Budowę

2.1
2.3
2.5

Ryczałt

8 Projekt wykonawczy 2.5
2.1

Ryczałt

9 Inspekcje i testy w czasie budowy 2.5 Ryczałt
10 Rozruch, dokumentacja rozruchowa i 

porozruchowa Instrukcje eksploatacji i 
konserwacji, dokumentacja powykonawcza

2.3.14
2.5

Ryczałt

11 Próby Końcowe: przedodbiorowe i odbiorowe, 
Eksploatacja Próbna, Szkolenia

2.3.14
2.3.15
2.3.16

2.5

Ryczałt

12 Próby Eksploatacyjne wraz z obsługą 2.3.16
2.5

Ryczałt

POZYCJE OGÓLNE

RAZEM: (do przeniesienia do ZESTAWIENIA ZBIORCZEGO)
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LP. OPIS

Punkt 
wymaga ń 
Zamawia-

jącego

JED-
NOSTKA

KWOTA 
W  

PLN bez 
VAT

NaleŜny 
podatek 

VAT 
(PLN)

KWOTA W  
PLN 

łącznie 
z VAT

13 Przełączenia obiektów i instalacji 
technologicznych dla potrzeb programu 
modernizacji oczyszczalni ścieków

1.4.1.(a) Ryczałt

14 Konieczne prace rozbiórkowe budynków  w 
celu przebudowy systemów technologicznych

1.4.1.(b) Ryczałt

15 Rozbiórka obiektów linii biogazowej: zbiornik 
biogazu, pochodnia biogazu, stacja 
odsiarczania spalin, z zachowaniem ciągłości 
funkcjonowania linii i utylizacją odpadów

1.4.1.(c) Ryczałt

16 Rozbiórka istniejących otwartych komór 
fermentacyjnych (OBF)  i poletek osadowych

1.4.1.(d) Ryczałt

17
Usunięcie i utylizacja osadów zgromadzonych 
w komorach OBF i poletkach osadowych

1.4.1.(d) Ryczałt

17 Roboty rozbiórkowe placów na terenie 
przeznaczonym pod zabudowę

1.4.1.(e) Ryczałt

18 Usunięcie  i przebudowa urządzeń kolidujących 
wraz z zabezpieczeniem kolizji

1.4.1.(f) Ryczałt

19 Roboty ziemne wraz z transportem i utylizacją 
nadmiaru gruntu

1.4.1.(g) Ryczałt

PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY

RAZEM: (do przeniesienia do ZESTAWIENIA ZBIORCZEGO)
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LP. OPIS

Punkt 
wymaga ń 
Zamawia-

jącego

JED-
NOSTKA

KWOTA 
W  

PLN bez 
VAT

NaleŜny 
podatek 

VAT 
(PLN)

KWOTA 
W  

PLN 
łącznie 
z VAT

20
wymiana istniejących krat rzadkich typ KUMP
oraz remont istniejącej kraty rzadkiej hakowej

1.4.2(a) Ryczałt

21 montaŜ kraty rzadkiej wód deszczowych 1.4.2(b) Ryczałt
22 wdroŜenie systemu płukania, przemywania

prasowania skratek
1.4.2(c) Ryczałt

23 hermetyzacja obiegu skratek wraz ze zmianą 
sposobu ewakuacji odpadów

1.4.2(d) Ryczałt

24 modernizacja systemu wentylacji wraz z 
instalacją do oczyszczania powietrza 
odlotowego

1.4.2(e) Ryczałt

25 wykonanie pomieszczenia kontenerów na 
skratki

1.4.2(f) Ryczałt

26 wykonanie remontu oraz modernizacji
wewnętrznych elementów konstrukcyjno-
budowlanych oraz wykończeniowych budynku
krat

1.4.2(g) Ryczałt

27 wykonanie remontu oraz modernizacji
zewnętrznych elementów konstrukcyjno-
budowlanych oraz wykończeniowych budynku
krat

1.4.2(h) Ryczałt

28 wykonanie remontu oraz modernizacji
elementów budowlanych komory rozdzielczej
przed budynkiem krat

1.4.2(i) Ryczałt

29 rozdział ciągów technologicznych ścieków w
pogodzie suchej i wód zmieszanych w okresie
opadów atmosferycznych

1.4.3.(a) Ryczałt

30 wdroŜenie systemu płukania i przemywania
wydzielonego piasku

1.4.3.(b) Ryczałt

30 wykonanie remontu oraz modernizacji
elementów budowlanych komory rozdzielczej
przed piaskownikiem, piaskownika oraz
kanałów otwartych

1.4.3.(c) Ryczałt

31 wyposaŜenie obiektu w układy kontrolno-
pomiarowe wraz z urządzeniami peryferyjnymi i
infrastrukturą towarzyszącą

1.4.3.(d) Ryczałt

32 wymiana pomp i armatury w pompowni 1.4.4.(a) Ryczałt
33 wykonanie systemu wzruszania ścieków w

studniach zbiorczych i zatapiania koŜucha
1.4.4.(b) Ryczałt

34 wykonanie nowego systemu wentylacji
grawitacyjnej

1.4.4.(c) Ryczałt

35 wykonanie remontu oraz modernizacji
wewnętrznych elementów konstrukcyjno-
budowlanych oraz wykończeniowych budynku
pompowni

1.4.4.(d) Ryczałt

Zbiornik retencyjny ścieków deszczowych

CIĄG TECHNOLOGICZNY GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ

Piaskownik

Pompownia scieków surowych
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36 wykonanie remontu oraz modernizacji
zewnętrznych elementów konstrukcyjno-
budowlanych oraz wykończeniowych budynku
pompowni

1.4.4.(e) Ryczałt

37 renowacja i zabezpieczenie powierzchni
betonowych podziemnej komory ścieków
surowych

1.4.4.(f) Ryczałt

38
renowacja Ŝelbetowej konstrukcji oraz
powierzchni betonowych osadnika wstępnego

1.4.5.(a) Ryczałt

39
wymiana zgarniacza osadu w jednym osadniku 
wraz z urządzeniami towarzyszącymi

1.4.5.(b) Ryczałt

40 wymiana koryt przelewowych wraz z 
urządzeniami towarzyszącymi

1.4.5.(c) Ryczałt

41
przebudowa systemu spustu osadu wstępnego

1.4.5.(d) Ryczałt

42 renowacja Ŝelbetowej konstrukcji oraz
powierzchni betonowych komory rozdziału
przed osadnikiem wstępnym

1.4.5.(e) Ryczałt

43 wymiana stalowych balustrad osadnika
wstępnego i komory rozdziału przed
osadnikiem wstępnym

1.4.5.(f) Ryczałt

44 przystosowanie istniejącego osadnika
wstępnego do pełnienia funkcji zbiornika

retencyjnego IO w zakresie konstrukcji

1.4.6.(a) Ryczałt

45 przystosowanie istniejącego osadnika 
wstępnego do pełnienia funkcji zbiornika 

retencyjnego IO w zakresie wyposaŜenia 
technologicznego

1.4.6.(b) Ryczałt

46 wykonanie zbiornika retencyjnego IIO, 1.4.6.(c) Ryczałt
47 wyposaŜenie zbiornika retencyjnego IIO wraz z

infrastrukturą towarzyszącą
1.4.6.(d) Ryczałt

48 dostosowanie układu retencji wód do 
granicznego obciąŜenia hydraulicznego stopnia 
biologicznego oczyszczania ścieków

1.4.6.(e) Ryczałt

49 przebudowa systemu rozdziału ścieków przed
reaktorami biologicznymi

1.4.7.(a) Ryczałt

50 wydzielenie stref w celu wdroŜenia procesu 
jednostopniowego, wielofazowego 

oczyszczania ścieków w układzie A2/O, z 
predenitryfikacją osadu recyrkulowanego

1.4.7.(b) Ryczałt

51 wyposaŜenie reaktorów w urządzenia nowe i
wymiana istniejących

1.4.7.(c) Ryczałt

52 renowacja Ŝelbetowej konstrukcji oraz
powierzchni betonowych zbiorników

1.4.7.(d) Ryczałt

53 wymiana stalowych balustrad 1.4.7.(e) Ryczałt
53 wykonanie nowej nawierzchni na drogach

między komorami
1.4.7.(f) Ryczałt

54 stacja dozowania soli Ŝelaza na wylocie z
komór napowietrzania

1.4.7.(g) Ryczałt

Układ retencji wód deszczowych

Reaktory biologiczne

Osadnik wst ępny
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55
renowacja Ŝelbetowej konstrukcji oraz
powierzchni betonowych osadników wtórnych

1.4.8.(a) Ryczałt

56 wymiana zgarniaczy osadu wraz z 
urządzeniami towarzyszącymi

1.4.8.(b) Ryczałt

57 wymiana koryt przelewowych wraz z
urządzeniami towarzyszącymi

1.4.8.(c) Ryczałt

58 przebudowa systemu odprowadzenia osadu 1.4.8.(d) Ryczałt
59 wymiana stalowych balustrad 1.4.8.(e) Ryczałt

60 opomiarowanie przepływów w obiekcie 1.4.9.(a) Ryczałt
61 wymiana pomp i armatury w obiekcie 1.4.9.(b) Ryczałt
62 wymiana nadziemnych studzienek w komorach

zbiorczych osadu
1.4.9.(c) Ryczałt

63 renowacja i zabezpieczenie powierzchni
betonowych podziemnych komór osadów

1.4.9.(d) Ryczałt

64 wykonanie remontu obiektu wraz z robotami
wykończeniowymi

1.4.10.(a) Ryczałt

65 wymiana i remont pomp 1.4.10.(b) Ryczałt

66 wymiana i remont instalacji elektrycznych i
AKPiA

1.4.10.(c) Ryczałt

67 wykonanie konstrukcji obiektu wraz z robotami
wykończeniowymi

1.4.11.(a) Ryczałt

68 wyposaŜenie obiektu w układy kontrolno-
pomiarowe wraz z urządzeniami peryferyjnymi i
infrastrukturą towarzyszącą 

1.4.11.(b) Ryczałt

69 wykonanie punktu poboru wody technologicznej 
wraz z robotami towarzyszącymi i siecią
wodociągową

1.4.11.(c) Ryczałt

70 odprowadzenie ścieków oczyszczonych do
odbiornika – renowacja kanału tłocznego Ø
813/11 mm

1.4.12.(a) Ryczałt

Pompownia wysokich ci śnień

Punkt pomiaru ilo ści i jako ści ścieków oczyszczonych

RAZEM: (do przeniesienia do ZESTAWIENIA ZBIORCZEGO)

Osadniki wtórne

Pompownia osadu recyrkulowanego

Odpowadzenie ścieków oczyszczonych do odbiornika
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LP. OPIS

Punkt 
wymaga ń 
Zamawia-

jącego

JED-
NOSTKA

KWOTA W  
PLN bez 

VAT

NaleŜny 
podatek 

VAT 
(PLN)

KWOTA W  
PLN 

łącznie 
z VAT

71 wykonanie konstrukcji obiektów wraz z
robotami wykończeniowymi

1.4.13.(a) Ryczałt

72 wyposaŜenie technologiczne zbiorników 1.4.13.(b) Ryczałt
73 wykonanie instalacji do aktywnej generacji

lotnych kwasów tłuszczowych LKT
1.4.13.(c) Ryczałt

74
hermetyzacja zagęszczaczy z wyposaŜeniem
urządzeń oczyszczania powietrza

1.4.13.(d) Ryczałt

75 wykonanie konstrukcji obiektu wraz z robotami
wykończeniowymi

1.4.14.(a) Ryczałt

76 wyposaŜenie technologiczne pompowni 1.4.14.(b) Ryczałt

77 budowa stacji mechanicznego zagęszczania
osadów

1.4.15.(a) Ryczałt

78 wyposaŜenie stacji w kompletną instalację do
zagęszczania osadu nadmiernego o
wydajności wynikającej z obliczeń
technologicznych, z zastosowaniem rezerwy
przerobu w ramach istniejącego zagęszczacza
mechanicznego

1.4.15.(b) Ryczałt

79 budowa układu mieszania osadów surowych w
celu minimalizacji nierównomierności składu
zasilania komory WKF

1.4.16.(a) Ryczałt

80 wyposaŜenie układu w kompletną instalację
technologiczną i powiązanie z systemem
pompownia osadów

1.4.16.(b) Ryczałt

81 hermetyzacja układu z wyposaŜeniem 
urządzeń oczyszczania powietrza

1.4.16.(c) Ryczałt

82 przebudowa instalacji technologicznej z
zachowaniem pierwotnej funkcji, lecz
dostosowanej do nowego układu ciągu
technologicznego gospodarki osadem,

1.4.17.(a) Ryczałt

83
demontaŜ wyposaŜenia komór fermentacyjnych
wraz z demontaŜem urządzeń peryferyjnych

1.4.18.(a) Ryczałt

84
roboty naprawcze – konstrukcyjne i budowlane,
wraz z wykonaniem izolacji cieplnej komór

1.4.18.(b) Ryczałt

85 wykonanie remontu oraz modernizacji
elementów konstrukcyjno-budowlanych oraz
wykończeniowych łącznika

1.4.18.(c) Ryczałt

86 wymiana instalacji c.o. łącznika 1.4.18.(d) Ryczałt
87 montaŜ nowego wyposaŜenia komór 1.4.18.(d) Ryczałt
Zbiornik nadawy

Wymienniki ciepła

Wydzielone zamkni ęte komory fermentacyjne

CIĄG TECHNOLOGICZNY GOSPODARKI OSADOWEJ

Zagęszczacz grawitacyjny osadu wst ępnego

Pompownia osadu wst ępnego, zag ęszczonego

Zagęszczacz mechaniczny osadu nadmiernego

Komora mieszania osadów surowych
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88 wykonanie konstrukcji obiektu wraz z robotami 
wykończeniowymi

1.4.19.(a) Ryczałt

89
wyposaŜenie technologiczne zbiornika nadawy

1.4.19.(b) Ryczałt

90 budowa stacji mechanicznego odwadniania 
osadów

1.4.20.(a) Ryczałt

91 wyposaŜenie stacji w kompletną instalację (dwa
ciągi technologiczne pracujące równolegle) do
odwadniania osadu przefermentowanego o
wydajności wynikającej z obliczeń
technologicznych, z zastosowaniem 20 %
rezerwy przerobu

1.4.20.(b) Ryczałt

91 zabudowa układu retencjonowania i 
podczyszczania odcieków z pras

1.4.20.(c) Ryczałt

92 tymczasowe gromadzenie osadów 
odwodnionych

1.4.20.(d) Ryczałt

93 budowa kompletnej stacji suszenia osadów 
wyposaŜonej w jeden ciąg technologiczny

1.4.21.(a) Ryczałt

94 wyposaŜenie stacji w kompletną instalację z 
wszystkimi przyłączami i systemem zasilania, 
sterowania i kontroli

1.4.21.(b) Ryczałt

95 wdroŜenie systemu zasilania stacji biogazem
oraz systemu odzysku ciepła z procesu i
włączenia ciepła w obieg oczyszczalni

1.4.21.(c) Ryczałt

96 wykonanie nowych urządzeń linii biogazowej:
zbiornik biogazu, pochodnia biogazu, stacji
odsiarczania biogazu

1.4.22.(a) Ryczałt

97 przebudowa instalacji ciepła z uwzględnieniem
zmian wynikających z priorytetów
wykorzystania bigazu

1.4.22.(b) Ryczałt

Stacja mechanicznego odwadniania osadów

RAZEM: (do przeniesienia do ZESTAWIENIA ZBIORCZEGO)

Obiekty linii i gospodarki biogazowej

Proces ostatecznej utylizacji osadu
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LP. OPIS

Punkt 
wymaga ń 
Zamawia-

jącego

JED-
NOSTKA

KWOTA 
W  

PLN bez 
VAT

NaleŜny 
podatek 

VAT 
(PLN)

KWOTA W  
PLN 

łącznie 
z VAT

98 przebudowa sieci ze względu na potrzeby
technologiczne i eksploatacyjne
oczyszczalni

1.4.23 (a) Ryczałt

SIECI MIĘDZYOBIEKTOWE

RAZEM: (do przeniesienia do ZESTAWIENIA ZBIORCZEGO)
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LP. OPIS

Punkt 
wymaga ń 
Zamawia-

jącego

JED-
NOSTKA

KWOTA 
W  

PLN bez 
VAT

NaleŜny 
podatek 

VAT 
(PLN)

KWOTA 
W  

PLN 
łącznie 
z VAT

99 rozbudowa i modernizacja systemu wizualizacji 
i sterowania procesami technologicznymi,

1.4.24
2.2

Ryczałt

100 wymiana przepływomierzy na urządzenia
pracujące w nowoczesnym standardzie AKPiA
(szczegółowy opis w WWiOR)

1.4.24
2.2

Ryczałt

101 pomiar w systemie ciągłym (on-line) 1.4.24
2.2

Ryczałt

102 realizacja algorytmu sterowania procesem
oczyszczania ścieków (system napowietrzania,
recyrkulacji zewnętrznej i wewnętrznej, oraz
dostosowanie odpowiednich czasów
denitryfikacji i nitryfikacji w zaleŜności od
składu ścieków i warunków zewnętrznych)

1.4.24
2.2

Ryczałt

103 rozbudowa i modernizacja systemu sterowania
i wizualizacji układu energetycznego
oczyszczalni

1.4.24
2.2

Ryczałt

104 wdroŜenie nowoczesnych standardów przesyłu
danych i komunikacji

1.4.24
2.2

Ryczałt

SYSTEM STEROWANIA I WIZUALIZACJI

RAZEM: (do przeniesienia do ZESTAWIENIA ZBIORCZEGO)

Wybór projektanta  i wykonawcy  robót budowlanych dla kontraktu nr I pod nazwą „Modernizacja oczyszczalni
ścieków” w ramach Projektu pn.: „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie 
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Część    IV.   Wykaz cen

LP. OPIS

Punkt 
wymaga ń 
Zamawia-

jącego

JED-
NOSTKA

KWOTA W  
PLN bez 

VAT

NaleŜny 
podatek 

VAT 
(PLN)

KWOTA W  
PLN 

łącznie 
z VAT

105 uzupełnienie systemu kanalizacji
deszczowej obiektu

1.4.25
2.2

ryczałt

106 wymiana sieci centralnego ogrzewania i 
kanalizacji zakładowej

1.4.25
2.2

ryczałt

107 przebudowa układu komunikacyjnego 
oczyszczalni z uwzględnieniem 
warunków eksploatacji obiektu po 
modernizacji

1.4.25
2.2

ryczałt

108 wymiana ogrodzenia oczyszczalni
ścieków

1.4.25
2.2

ryczałt

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

RAZEM: (do przeniesienia do ZESTAWIENIA ZBIORCZEGO)

Wybór projektanta  i wykonawcy  robót budowlanych dla kontraktu nr I pod nazwą „Modernizacja oczyszczalni
ścieków” w ramach Projektu pn.: „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie 
Trybunalskim”, nr 2004/PL/16/C/PE/033 15


