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Charakterystyka robót 

  SOSW NR1  przy ul. Płk. D ąbka 277 w Gdyni                                   
INSTALACJE WODOCIĄGOWE P.POś.-hydranty wewnętrzne 

1. STAN ISTNIEJĄCY 

   W chwili obecnej dla potrzeb zewnętrznego gaszenia poŜaru przy ul. Płk. Dąbka w 
odległości ca 20m i ca 70m od budynku usytuowane są hydranty podziemneD80. 

Ponadto hydranty podziemne D80 usytuowane są przy ul Kwiatkowskiego (w odl. ca 
150m) oraz przy pawilonach w odległości ca 80m.na terenie   

W budynku SOSW nr1 brak jest wewnętrznej instalacji hydrantowej – potrzeby p.poŜ. 
zabezpieczone są wyłącznie gaśnicami pianowymi usytuowanymi w w korytarzu. 

 Budynek wyposaŜony jest w instalację wodociągową – przyłącze wody D40 
wprowadzone jest do piwnicy  i posiada wodomierz IS-3,5,- Dn25 o charakterystyce: 

- przepływ nominalny   Qn    = 3,5m3/h,- przepływ maksymalny  Qmax=7,0m3/h 

W budynku instalacja wody zimnej wykonana jest z rur stalowych ocynkowanych – główny 
poziom D40 biegnie przez pomieszczenia piwnicy oraz w kanale (pom. kuchni). 

2.  ROZWIĄZANIA TECHNICZNE  

              Przepływ p.po Ŝ. - maksymalny  –przy czynnych 2-u hydrantach D-25 
równocześnie; Qp.po Ŝ = 2x 1,0 = 2,-l/s   ( 7,2 m3/h ) 

Wodomierz główny-istniejący:IS3,5, DN25   zabezpiecza zasadniczo potrzeby p.poŜ. 
Instalacj ę p.po Ŝ. projektuje się z rur stalowych  ocynkowanych łączonych przez 

skręcanie o średnicy Dn32,Dn25 mm. 
Instalację hydrantową naleŜy prowadzić po wierzchu ścian – patrz część rysunkowa.                          
Projektuje się szafki hydrantowe  –szt.4 zintegrowane z gaśnicą 6kg. 

WyposaŜenie szafki  wnękowej (W) lub zewnętrznej (Z) zgodnie z PN-EN671-1(W -25/30G w 
: o wymiarach 1050x700x250mm ( lub 900x700x250mm –w przypadku szafek firmy 
SUPRON): 

• zawór hydrantowy D25,  
• prądownicę o średnicy wylotu 6mm, 
• bęben oraz wąŜ półsztywny dł.30m.  

Wysokość zaworu hydrantowego w szafce =1,35m od posadzki. 

Miejsce ustawienia szafek hydrantowych oznakować znakiem bezpieczeństwa ,,hydrant 
wewnętrzny”. 

Uwaga;  

w projekcie  przewidziano 2 szafki zewnętrzne (piwnica ,parter) oraz 2 szafki wnękowe               
( parter przy sali gimnastycznej oraz piętro). 
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Szafkę na piętrze wychodzącą na salę lekcyjną wkomponować w istniejącą zabudowę 
meblową. 

3.  ODBIÓR ROBÓT ,UWAGI  

-Odbiór robót naleŜy przeprowadzić przy udziale  Zarządcy  budynku  

- Sprawdzenie szczelności , wydajności wodnej ( przy ciśnieniu nie mniejszym niŜ          

  1,0 Mpa),podłączenia węŜy i rozwinięcia linii gaśniczej naleŜy wykonać przy udziale  

  specjalistycznej firmy posiadającej odpowiednie uprawnienia oraz przedstawicieli    

  StraŜy PoŜarnej – sporządzić odpowiedni protokół. 

-Odbiór  instalacji winien być wykonany w oparciu o warunki  techniczne wykonania i    

  odbiory robót budowlano-montaŜowych cz.II - ,, Instalacje sanitarne i przemysłowe''. 

Przedmiar robót -SOSW nr1 w Gdyni      

Lp. Nr specyfikacji 
technicznej 

Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Jednostka  Cena 
jednostkowa 

Wartość 

   Nazwa Ilość   

1 3 4 5 6 7 8 

1. Roboty 
instalacyjne 

     

1.1. Instalacje wody zimnej - hydrantowe     

1.1.1 SST-IS1 Rurociągi stalowe ocynkowane o 
połączeniach gwintowanych, na 
ścianach w budynkach niemieszkalnych 
rurociąg o średnicy nominalnej 25 mm. 

100 m 0,6  0,00 

1.1.2 SST-IS1 Rurociągi stalowe D32ocynkowane o 
połączeniach gwintowanych, na 
ścianach w budynkach niemieszkalnych 
rurociąg o średnicy nominalnej 32 mm. 

100 m 0,1  0,00 

1.1.3 SST-IS1 Wstawienie trójnika z Ŝeliwa ciągliwego 
ocynkowanego o średnicy 40 mm. 

szt. 1  0,00 

1.1.4 SST-IS1 Zawory przelotowe  z połączeniem na 
dwuzłączkę zawór o średnicy nominalnej 
32 mm. 

10 szt. 0,1  0,00 

1.1.5 SST-IS1 Szafka hydrantowa naścienna 
1050x700x250mm wraz zwyposaŜeniem 
wg dokumentacji (prądownica D25, wąŜ 
półsztywny l=30m ,zwijacz +gaśnica) 

szt. 2  0,00 



1.1.6 SST-IS1 Szafka hydrantowa wnękowa 
1050x700x250mm wraz zwyposaŜeniem 
wg dokumentacji (prądownica D25, wąŜ 
półsztywny l=30m ,zwijacz +gaśnica) 

szt. 2  0,00 

1.1.7 SST-IS1 Próba szczelności instalacji 
wodociągowych z rur Ŝeliwnych, 
stalowych, miedzianych próba instalacji 
w budynkach niemieszkalnych, rurociąg 
o średnicy 65 mm. 

100 m 0,8  0,00 

1.1.8 SST-IS1 Próba instalacji hydrantowej wraz ze 
sprawdzeniem wydajności wodnej i 
rozwinięciem linii gaśniczej przy udziale 
specjalistycznej firmy-analogia. 

próba 4  0,00 

1.1.9 SST-IS1 Płukanie instalacji wodociągowej 
płukanie instalacji wodociągowej w 
budynkach niemieszkalnych. 

m 80  0,00 

1.2. Przekucia, roboty budowlane     

1.2.1 SST-IS1 Przebicie otworów o grubości 40 cm w 
elementach z betonu Ŝwirowego o 
powierzchni do 0,05 m2 

szt. 5  0,00 

1.2.2 SST-IS1 Zabetonowanie powierzchni otworów do 
0,1 m2 przy głębokości ponad 10 cm w 
stropach i ścianach, przy uŜyciu Ŝurawia 
okiennego. 

szt. 5  0,00 

1.2.3 SST-IS1 Wykucie otworów na skrzynki 
hydrantowe w ścianach z cegieł o 
grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie 
cementowej. 

m3 0,4  0,00 

1.2.4 SST-IS1 Zabetonowanie powierzchni otworów do 
0,1 m2 przy głębokości ponad 10 cm w  
przy uŜyciu Ŝurawia okiennego. 

szt. 2  0,00 

1.2.5 SST-IS1 Wywóz śmieci na wysypisko.-kontener 
3,5t 

kurs 1  0,00 

Razem
: 

   0,00   

 

 


