
Data opracowania: Kosztorys opracowany przez:

01.08.2018 Inż. Grzegorz Lubas, Projektant branzy sanitarnej ......................

Przedmiar robót

ZESTAW KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH TYP 2/200

Obiekt lub rodzaj robót: BRANŻA SANITARNA: "„Eco-energia w Gminach: Padew Narodowa, Borowa i Gawłuszowice”

Lokalizacja: Gmina Padew Narodowa, Gmina Borowa, Gmina Gawłuszowice

Nazwa i kod CPV: 45300000-0  Roboty instalacyjne w budynkach
45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45332200-5  Roboty instalacyjne hydrauliczne
09100000-0  Paliwa
09300000-2  Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
09331100-9  Kolektory słoneczne do produkcji ciepła

Inwestor: Gmina Padew Narodowa 39-340 Padew Narodowa, ul. Grunwaldzka 2

Jednostka opracowująca kosztorys: PRO-IN-TECH Dorota Lubas; 35-103 Rzeszów; ul. Strzelnicza 20/2
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ZESTAW KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH
TYP 2/200

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Kosztorys sporzadzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r w sprawie okreslenia metod i podstaw 
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 130, poz. 1389).
Kosztorys inwestorski sporządzono dla robót które zostaną wykonane w ramach projektu: „Eco-energia w Gminach: Padew Narodowa, 
Borowa i Gawłuszowice”.
Rozmiar projektowanej inwestycji obejmuje: montaż 932 instalacji wykorzystujących Odnawialne Źródła Energii na budynkach 
mieszkalnych na terenie Gmin: Padew Narodowa, Gawłuszowice, Borowa,

w tym:

263 instalacje fotowoltaiczne,
366 instalacje kolektorów słonecznych,
194 instalacje kotłów opalanych biomasą,
109 instalacni pomp ciepła do przygotowania CWU i dla potrzeb CO.

Zakres robót obejmije:

1. Instalacje fotowoltaiczne:

- montaż paneli fotowoltaicznych na dachach budynków, elewacji, wolnostojące,
- montaż inwertera fotowoltaicznego
- montaż okalowania,
- wpięcie instalacji fotowoltaicznej w instalację elektryczną,
- przeszkolenie właściciela budynku,
- przygotowanie niezbędnych dokumentów do podpisania umowy z Zakładem Energetycznym

2. Kolektory słoneczne:

- montaż kolektorów słonecznych na dachach budynków, elewacji lub wolnostojące,
- montaż zasobnika CWU wraz z osprzętem wewnątrz budynku
- montaż przewodów solarnych
- uruchomienie układu i przeszkolenie właściciela

3. Kotły na biomasę:

- demontaż starego kotła,
- montaż nowego kotła,
- montaż pompy mieszającej, zaworu trójdrożnego z siłownikiem, przewodów,
- montaż automatykii kotła,
- uruchomienie kotła, przeszkolenie własciciela budynku,

4. Pompy ciepła:

- montaż pompy ciepła,
- montaż zasobnika cwu,
- montaż bufora gorącej wody (w przypadku pompy ciepła do CO I CWU),
- montaprz przewodów wraz z armaturą zabezpieczającą i sterującą,
- przeszkolenie właciciela



Przedmiar robót kolektory_2_200
1.08.2018

Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2011(lic. 4110)
strona nr:   3

Roboty montażowe po stronie instalacji solarnej

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. J.m.

ZESTAW KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH TYP 2/200
Mnożnik z kosztorysu = 183

1 Roboty montażowe po stronie instalacji solarnej
1.1 Element
1.1.1 Kalkulacja własna

Montaż zestawu 2 płaskich kolektorów słonecznych o łącznej powierzchni apertury min. 4,90 m2, minimalnej mocy 
powierzchni kolektorów, przy nasłonecznieniu 1000W/m2 i różnicy temperatur Tm-Ta=30st K - 3260 W, sprawności 
optycznej nie mniejszej niż 83,0%, posiadających obudowę wykonaną z materiału niekorodującego, z szybą solarną o 
grubości min 4 mm, z absorberem z aluminium lub miedz, połączenie absorbera z układem hydraulicznym za pomocą 
spawania laserowego 1,000 kpl.

1.1.2 Kalkulacja własna
Zestaw uchwytów do montażu 2 kolektorów słonecznych na dachu spadzistym, płaskim lub wolnostojący wykonany z 
niekorodującego materiału 1,000 kpl.

1.1.3 Kalkulacja własna
Elastyczne  przyłącza kolektorów słonecznych umożliwiające dopasowanie przejścia pod połać dachową do aktualnych 
warunków na budynku 1,000 kpl.

1.1.4 Kalkulacja własna
Złączki  kolektorów słonecznych posiadające kompensacje wydłużeń termicznych umozliwiające połączenie pola 
kolektorów na skręcanie oraz wyposażone w odpowietrznik ręczny. 1,000 kpl.

1.1.5 Kalkulacja własna
Solarna grupa pompowa dwudrożna (zasilanie i powrót), wyposażona w: pompę niskoenergetyczną o wsk. EEI< 0,20, o
min. wysokości podnoszenia H = 6,00m H20 przy przepływie 300 l/h, grupę bezpieczeństwa z manometrem 0-100bar, 
2 zawory odcinające z wbudowanymi zaworami zwrotnymi i termometrami 0-1600C, separator powietrza, zawory 
serwisowo-napełniające, przyłącze naczynia przeponowego, obudowę z izolacją termiczną oraz układ mocowania do 
ściany. 1,000 kpl.

1.1.6 Kalkulacja własna
Sterownik solarny sterujący obiegiem płynu solarnego w kolektorach słonecznych, regulujący temperaturę c.w.u. w 
podgrzewaczu, posiadający możliwość podłączenia modułu WLAN i współpracy z systemem monitoringu, funkcja 
zliczania energii dostarczonej przez kolektory słoneczne w postaci statystyk (statystyki co najmniej (kwartalne, roczne i 
całkowite), oraz możliwość przeniesienia zapisanych informacji na urządzenie zewnętrzne sterujący pracą pompy 
elektronicznej sygnałem PWM, posiadający zabezpieczenie przed przegrzaniem kolektorów (chłodzenie rewersyjne), 
wskazania regulatora w sposób czytelny na wyświetlaczu LCD, automatyczny i ręczny tryb pracy urządzeń, funkcja 
zabezpieczające: tryb urlopowy – blokujący inne urządzenia grzewcze; wychładzanie nocne zbiornika przez kolektory; 
zabezpieczenie przed zamarzaniem  przegrzaniem kolektora; 1,000 kpl

1.1.7 Kalkulacja własna
Naczynie wzbiorcze przeponowe instalacji solarnej o pojemności całkowitej 18 dm3 wraz ze złączem samoodcinającym 1,000 kpl

1.1.8 Kalkulacja własna
Pojemnościowy podgrzewacz wody z dwoma wężownicami,,o poj. 200 dm3, emaliowany, z anodą tytanową, pokryty 
dodatkowym płaszczem ochronnym, wyposażony w termometr, 2 tuleje na czujniki  temperatury, kołnierz rewizyjny oraz
kruciec o średnicy 1 1/2" do montażu grzałki elektrycznej, wyposażony w stopy poziomujące, termometr bimetaliczny 
tarczowy oraz króciec cyrkulacji ciepłej wody. Maksymalna wysokość 1 450 mm, Maksymalna szerokość 700 mm. 1,000 kpl

1.1.9 Kalkulacja własna
Rurociągi obiegu solarnego wraz z prefabrykowaną izolacją kauczukową EPDM o grubości minimum 13 mm 1,000 kpl

1.1.10 Kalkulacja własna
Płukanie instalacji solarnej 1,000 kpl.

1.1.11 Kalkulacja własna
Napełnienie instalacji czynnikiem grzewczym solarnym - 50% wodnym roztworem glikolu propylenowego z inhibitorami
korozji 1,000 kpl.

1.1.12 Kalkulacja własna
Próby szczelności z dokonaniem regulacji instalacji solarnej 1,000 kpl.

1.1.13 Kalkulacja własna
Oznaczenie  przewodów za poomocąąstrzałek kierunkowych samoprzylepnych 1,000 kpl.
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Roboty momtażowe po stronie instalacji c.w.u.

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. J.m.

2 Roboty momtażowe po stronie instalacji c.w.u.
2.1 Element
2.1.1 Kalkulacja własna

Podłączenie górnej wężownicy zasobnika solarnego do drugiego źródła ciepła, bez zestawu pompowego 1,000 kpl
2.1.2 Kalkulacja własna

Połączenie istniejącej instalacji c.w.u. z podgrzewaczem wody solarnym, rurociągami z polipropylenu stabilizowanego 
aluminium (PP) o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych 1,000 kpl.

2.1.3 Kalkulacja własna
Naczynie wzbiorcze przeponowe instalacji c.w.u., na ciśnienie robocze 1,0 MPa, o pojemności całkowitej 18 dm3, 
posiadające dopuszczenie PZH. 1,000 szt

2.1.4 Kalkulacja własna
Zawór bezpieczeństwa membranowy, 0,6 MPa o śr. nominalnej 15 mm 1,000 szt

2.1.5 Kalkulacja własna
Zawór zwrotny w instalacji wodociągowej z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 20 mm 1,000 szt

2.1.6 Kalkulacja własna
Zawory przelotowe instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 20 mm 2,000 szt

2.1.7 Kalkulacja własna
Zawór kulowy ze złączką do węża - spustowy, w instalacji wodociągowej z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 
mm 1,000 szt

2.1.8 Kalkulacja własna
Termostatyczny zawór mieszający, mosiężny, o śr. nominalnej 25 mm, Kvs = 1,7 m3/h, zakres regulacji 35-70 st.C 1,000 szt


