
 2020 kwiecień 

  

PRZEDMIAR ROBÓT 

 

Nazwa zadania: Dostawa wraz z montażem instalacji pomp ciepła. 

 

Nazwa projektu: „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła na terenie 

Gminy Lubanie” 
 

 

Pompy ciepła 

 

 

Lp. Asortyment: Opis produktu ilość j.m. 

1 Pompa ciepła Pompa ciepła powietrze-woda typu monoblok o mocy 8,5 kW 12 szt. 

2 Zbiornik c.w.u. Zbiornik ciepłej wody użytkowej 12 szt. 

3 zbiornik c.o. Zbiornik buforowy/akumulacyjny 12 szt. 

4 Materiały instalacyjne kotłowni 
Materiały wykonania kotłowni, rury kształtki, instalacja elektryczna 
zasilająca i zabezpieczająca, konstrukcje wsporcze 

12 kp. 

5 
Dostawa, montaż, 
uruchomienie 

Koszt dostawy, montażu i uruchomienia pompy ciepła 12 kp. 

5 



Przedmiar 

 
Dotyczy:  

 

 

Lp Adres nr działki/ obręb 
Moc [kWp] 

projektowana 
do 

1 Probostwo Górne działka nr 19/3 obręb  
Probostwo Górne 

10 

 

 

 

Lp. Asortyment: Opis produktu ilość j.m. 

1 Pompa ciepła Pompa ciepła powietrze-woda typu monoblok o mocy 8,5 kW 1 szt. 

2 Zbiornik c.w.u. Zbiornik ciepłej wody użytkowej 1 szt. 

3 zbiornik c.o. Zbiornik buforowy/akumulacyjny 1 szt. 

4 Materiały instalacyjne kotłowni 
Materiały wykonania kotłowni, rury kształtki, instalacja elektryczna 
zasilająca i zabezpieczająca, konstrukcje wsporcze 

1 kp. 

5 
Dostawa, montaż, 
uruchomienie 

Koszt dostawy, montażu i uruchomienia pompy ciepła 1 kp. 

 



 

Przedmiar 

 
Dotyczy:  

 

 

Lp Adres nr działki/ obręb Moc [kWp] 
projektowana do 

2 Siutkówek działka nr 102/1 obręb  
Siutkówek 

10 

 

 

 

Lp. Asortyment: Opis produktu ilość j.m. 

1 Pompa ciepła Pompa ciepła powietrze-woda typu monoblok o mocy 8,5 kW 1 szt. 

2 Zbiornik c.w.u. Zbiornik ciepłej wody użytkowej 1 szt. 

3 zbiornik c.o. Zbiornik buforowy/akumulacyjny 1 szt. 

4 Materiały instalacyjne kotłowni 
Materiały wykonania kotłowni, rury kształtki, instalacja elektryczna 
zasilająca i zabezpieczająca, konstrukcje wsporcze 

1 kp. 

5 
Dostawa, montaż, 
uruchomienie 

Koszt dostawy, montażu i uruchomienia pompy ciepła 1 kp. 

 



Przedmiar 

 
Dotyczy:  

 

 

Lp Adres nr działki/ obręb Moc [kWp] 
projektowana do 

4 Lubanie działka nr 20/26 obręb  
Lubanie 

10 

 

 

 

Lp. Asortyment: Opis produktu ilość j.m. 

1 Pompa ciepła Pompa ciepła powietrze-woda typu monoblok o mocy 8,5 kW 1 szt. 

2 Zbiornik c.w.u. Zbiornik ciepłej wody użytkowej 1 szt. 

3 zbiornik c.o. Zbiornik buforowy/akumulacyjny 1 szt. 

4 Materiały instalacyjne kotłowni 
Materiały wykonania kotłowni, rury kształtki, instalacja elektryczna 
zasilająca i zabezpieczająca, konstrukcje wsporcze 

1 kp. 

5 
Dostawa, montaż, 
uruchomienie 

Koszt dostawy, montażu i uruchomienia pompy ciepła 1 kp. 

 



Przedmiar 

 
Dotyczy:  

 

 

Lp Adres nr działki/ obręb Moc [kWp] 
projektowana do 

5 Probostwo Dolne działka nr 51/7 obręb  
Probostwo Dolne 

10 

 

 

 

Lp. Asortyment: Opis produktu ilość j.m. 

1 Pompa ciepła Pompa ciepła powietrze-woda typu monoblok o mocy 8,5 kW 1 szt. 

2 Zbiornik c.w.u. Zbiornik ciepłej wody użytkowej 1 szt. 

3 zbiornik c.o. Zbiornik buforowy/akumulacyjny 1 szt. 

4 Materiały instalacyjne kotłowni 
Materiały wykonania kotłowni, rury kształtki, instalacja elektryczna 
zasilająca i zabezpieczająca, konstrukcje wsporcze 

1 kp. 

5 
Dostawa, montaż, 
uruchomienie 

Koszt dostawy, montażu i uruchomienia pompy ciepła 1 kp. 

 



 Przedmiar 

 
Dotyczy:  

 

Lp Adres nr działki/ obręb Moc [kWp] 
projektowana do 

6 Lubanie działka nr 103/16 obręb  
Lubanie 

10 

 

 

 

Lp. Asortyment: Opis produktu ilość j.m. 

1 Pompa ciepła Pompa ciepła powietrze-woda typu monoblok o mocy 8,5 kW 1 szt. 

2 Zbiornik c.w.u. Zbiornik ciepłej wody użytkowej 1 szt. 

3 zbiornik c.o. Zbiornik buforowy/akumulacyjny 1 szt. 

4 Materiały instalacyjne kotłowni 
Materiały wykonania kotłowni, rury kształtki, instalacja elektryczna 
zasilająca i zabezpieczająca, konstrukcje wsporcze 

1 kp. 

5 
Dostawa, montaż, 
uruchomienie 

Koszt dostawy, montażu i uruchomienia pompy ciepła 1 kp. 

 



Przedmiar 

 
Dotyczy:  

 

Lp Adres nr działki/ obręb Moc [kWp] 
projektowana do 

7 Probostwo Dolne działka nr 22/10 obręb  
Probostwo Dolne 

10 

 

 

 

Lp. Asortyment: Opis produktu ilość j.m. 

1 Pompa ciepła Pompa ciepła powietrze-woda typu monoblok o mocy 8,5 kW 1 szt. 

2 Zbiornik c.w.u. Zbiornik ciepłej wody użytkowej 1 szt. 

3 zbiornik c.o. Zbiornik buforowy/akumulacyjny 1 szt. 

4 Materiały instalacyjne kotłowni 
Materiały wykonania kotłowni, rury kształtki, instalacja elektryczna 
zasilająca i zabezpieczająca, konstrukcje wsporcze 

1 kp. 

5 
Dostawa, montaż, 
uruchomienie 

Koszt dostawy, montażu i uruchomienia pompy ciepła 1 kp. 

 

 



Przedmiar 

 
Dotyczy:  

 

Lp Adres nr działki/ obręb Moc [kWp] 
projektowana do 

8 

Kocia Górka 
działka nr 7/2 obręb  

Kocia Górka 

10 

 

 

 

Lp. Asortyment: Opis produktu ilość j.m. 

1 Pompa ciepła Pompa ciepła powietrze-woda typu monoblok o mocy 8,5 kW 1 szt. 

2 Zbiornik c.w.u. Zbiornik ciepłej wody użytkowej 1 szt. 

3 zbiornik c.o. Zbiornik buforowy/akumulacyjny 1 szt. 

4 Materiały instalacyjne kotłowni 
Materiały wykonania kotłowni, rury kształtki, instalacja elektryczna 
zasilająca i zabezpieczająca, konstrukcje wsporcze 

1 kp. 

5 
Dostawa, montaż, 
uruchomienie 

Koszt dostawy, montażu i uruchomienia pompy ciepła 1 kp. 



  

Przedmiar 

 
Dotyczy:  

 

Lp Adres nr działki/ obręb Moc [kWp] 
projektowana do 

9 Probostwo Dolne działka nr 42/8 obręb  
Probostwo Dolne 

10 

 

 

 

Lp. Asortyment: Opis produktu ilość j.m. 

1 Pompa ciepła Pompa ciepła powietrze-woda typu monoblok o mocy 8,5 kW 1 szt. 

2 Zbiornik c.w.u. Zbiornik ciepłej wody użytkowej 1 szt. 

3 zbiornik c.o. Zbiornik buforowy/akumulacyjny 1 szt. 

4 Materiały instalacyjne kotłowni 
Materiały wykonania kotłowni, rury kształtki, instalacja elektryczna 
zasilająca i zabezpieczająca, konstrukcje wsporcze 

1 kp. 

5 
Dostawa, montaż, 
uruchomienie 

Koszt dostawy, montażu i uruchomienia pompy ciepła 1 kp. 

 
 



 

Przedmiar 

 
Dotyczy:  

 

Lp Adres nr działki/ obręb Moc [kWp] 
projektowana do 

9 Lubanie  działka nr 326/1 obręb  
Lubanie 

10 

 

 

 

Lp. Asortyment: Opis produktu ilość j.m. 

1 Pompa ciepła Pompa ciepła powietrze-woda typu monoblok o mocy 8,5 kW 1 szt. 

2 Zbiornik c.w.u. Zbiornik ciepłej wody użytkowej 1 szt. 

3 zbiornik c.o. Zbiornik buforowy/akumulacyjny 1 szt. 

4 Materiały instalacyjne kotłowni 
Materiały wykonania kotłowni, rury kształtki, instalacja elektryczna 
zasilająca i zabezpieczająca, konstrukcje wsporcze 

1 kp. 

5 
Dostawa, montaż, 
uruchomienie 

Koszt dostawy, montażu i uruchomienia pompy ciepła 1 kp. 

 



  

Przedmiar 

 
Dotyczy:  

 

Lp Adres nr działki/ obręb Moc [kWp] 
projektowana do 

11 Gąbinek działka nr 65/4 obręb 
Gąbinek 

10 

 

 

 

Lp. Asortyment: Opis produktu ilość j.m. 

1 Pompa ciepła Pompa ciepła powietrze-woda typu monoblok o mocy 8,5 kW 1 szt. 

2 Zbiornik c.w.u. Zbiornik ciepłej wody użytkowej 1 szt. 

3 zbiornik c.o. Zbiornik buforowy/akumulacyjny 1 szt. 

4 Materiały instalacyjne kotłowni 
Materiały wykonania kotłowni, rury kształtki, instalacja elektryczna 
zasilająca i zabezpieczająca, konstrukcje wsporcze 

1 kp. 

5 
Dostawa, montaż, 
uruchomienie 

Koszt dostawy, montażu i uruchomienia pompy ciepła 1 kp. 

 

 



Przedmiar 

 
Dotyczy:  

 

Lp Adres nr działki/ obręb Moc [kWp] 
projektowana do 

12 Kocia Górka 33 działka nr 25/2 obręb  
Kocia Górka 

10 

 

 

 

Lp. Asortyment: Opis produktu ilość j.m. 

1 Pompa ciepła Pompa ciepła powietrze-woda typu monoblok o mocy 8,5 kW 1 szt. 

2 Zbiornik c.w.u. Zbiornik ciepłej wody użytkowej 1 szt. 

3 zbiornik c.o. Zbiornik buforowy/akumulacyjny 1 szt. 

4 Materiały instalacyjne kotłowni 
Materiały wykonania kotłowni, rury kształtki, instalacja elektryczna 
zasilająca i zabezpieczająca, konstrukcje wsporcze 

1 kp. 

5 
Dostawa, montaż, 
uruchomienie 

Koszt dostawy, montażu i uruchomienia pompy ciepła 1 kp. 

 

 



Przedmiar 

 
Dotyczy:  

 

Lp Adres nr działki/ obręb Moc [kWp] 
projektowana do 

14 Gąbinek działka nr 39/1 obręb 
Gąbinek 

10 

 

 

 

Lp. Asortyment: Opis produktu ilość j.m. 

1 Pompa ciepła Pompa ciepła powietrze-woda typu monoblok o mocy 8,5 kW 1 szt. 

2 Zbiornik c.w.u. Zbiornik ciepłej wody użytkowej 1 szt. 

3 zbiornik c.o. Zbiornik buforowy/akumulacyjny 1 szt. 

4 Materiały instalacyjne kotłowni 
Materiały wykonania kotłowni, rury kształtki, instalacja elektryczna 
zasilająca i zabezpieczająca, konstrukcje wsporcze 

1 kp. 

5 
Dostawa, montaż, 
uruchomienie 

Koszt dostawy, montażu i uruchomienia pompy ciepła 1 kp. 

 

 

  

 


