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OPIS TECHNICZNY 
PROJEKT ZABEZPIECZE Ń PRZECIWPOśAROWYCH                                        

w SOSW NR1  przy ul. Płk. D ąbka 277 w Gdyni                                   
INSTALACJE WODOCI ĄGOWE P.POś.-hydranty wewn ętrzne 

 
 
1. PODSTAWA OPRACOWANIA  
 

• zlecenie Inwestora 
• ekspertyza techniczna istniejącego budynku wykonana przez 

rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń p.poŜ Henryka Barbireckiego w marcu 
2012r.       

• projekt budowlany zabezpieczeń p.poŜ. . 
• inwentaryzacja stanu istniejącego 
• uzgodnienia z Inwestorem                     . 
• obowiązujące przepisy i normy 

 
 

2. 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 
(pomieszczenia kuchni). 
 
3.  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. 
W przypadku ,gdy podczas prób wydajno ściowych oka Ŝe się ,Ŝe 

wyst ępuje zbyt du Ŝe dławienie przepływu istniej ący wodomierz nale Ŝy 
wymieni ć na IS-6 ,  
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Dn32 o wydajno ści Qn=12  m3/h  ( ewentualna wymiana wodomierza przez PWIK 
na zlecenie Inwestora poza zakresem realizacji zada nia) 

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 SSUPRON): 

• 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). 
Szafkę na piętrze wychodzącą na salę lekcyjną wkomponować w istniejącą 
zabudowę meblową sali. 

 
4.  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''. 
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II. INFORMACJA O BEZPIECZE ŃSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA  
  
1.0. Podstawa opracowania.  
- Zlecenie Inwestora; 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia /Dz.U. Nr120 z 2003r. Poz. 1126/; 
- Prawo budowlane /Dz.U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 z późn. Zm./; 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych /Dz.U. 
Nr47 z 2003r/; 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót; 
- Obowiązujące w tym zakresie normy i przepisy. 
2.0. Cel opracowania.  
Celem niniejszego opracowania jest bezpieczne wykonanie instalacji p.poŜ..  
w  budynku SOSW Nr1 przy ul. Płk. Dąbka 277 w Gdyni . 
3.0. Zakres robót -roboty   w budynku   ;                                                                                                         
-  montaŜ hydrantów p.poŜ.                                                             
-  montaŜ przewodów  wody zimnej z rur stalowych ocynkowanych                                  
– przebicia, zamurowania , obudowy , izolacje                             
4.0. Wskazania dotycz ące przewidywanych zagro Ŝeń wyst ępujących podczas 
realizacji robót budowlanych.  
Projektowana instalacja wody zimnej leŜy w pobliŜu istniejącego uzbrojenia 
technicznego w budynku ( kable energetyczne ,woda bytowa, c.o., kable 
telefoniczne. JeŜeli przy budowie zostaną zachowane warunki techniczne wykonania 
robót oraz przepisy BHP przewidywane zagroŜenia nie wystąpią. Szczególnej 
ostroŜności wymaga jednak wykonanie: 
- przebić i obudowy projektowanego odcinka wody p.poŜ.  
- montaŜ hydrantów. 
5.0. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych  zapobiegaj ących 
niebezpiecze ństwom wynikaj ącym z prowadzenia robót budowlanych.  
Wykonawca przed przystąpieniem do prac budowlanych jest zobowiązany do 
opracowania planu bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomienia z nim 
pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robót. 
W przypadku skrzyŜowań i zbliŜeń do istniejącego uzbrojenia  naleŜy zachować 
szczególną ostroŜność a istniejące uzbrojenie zabezpieczyć przed zniszczeniem. 
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy 
sprawują odpowiednio kierownik robót oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu 
obowiązków. 
6.0. Uwagi dla wykonawcy.  
W trakcie prowadzenia robót naleŜy przestrzegać aktualnie obowiązujących 
przepisów BHP. Całość robót wykonać zgodnie z: aktualnie obowiązującymi 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych” w 
zakresie  instalacji wodociągowej wewnętrznej oraz niniejszym projektem. Wszelkie 
odstępstwa od projektu naleŜy uzgadniać z inwestorem i projektantem. 

Opracował; 


