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Opis techniczny

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiot  inwestycji  stanowi  budowa  kompleksu  sportowego  -  wielofunkcyjnego  boiska  
sportowego z ogrodzeniem oraz utwardzenie  działki  – dojazdy (w tym droga pożarowa),  
dojścia i miejsca postojowe.

2.         Rozwiązania materiałowo-konstrukcyjne boiska

2.1. Płyta boiska

Warstwa odcinająca z piasku zagęszczonego (stabilizowanego) gr.  10 cm układanego ze  
spadkiem  0,5%  w  kierunku  rowów  chłonnych.  Podbudowa  z  kruszywa   zagęszczonego  
(stabilizowanego)  gr.  15  cm  frakcji  5-40  mm.  Warstwa  wyrównawcza  z  kruszywa   
zagęszczonego (stabilizowanego) gr. 4 cm frakcji do 5 mm. Nawierzchnia z trawy syntetycznej 
gr. 4 cm pełnopiaskowej (zasypywanej piaskiem kwarcowym). Odpływ wód opadowych do  
rowów chłonnych pod boiskiem wyściełanych geowłókniną i wypełnionych żwirem filtracyjnym 
frakcji  10-40 mm. Obrzegowanie boiska z obrzeża betonowego o wym. 8/30 cm na ławie  
betonowej gr. 20 cm. Pasy malowane szer. 5 cm. Beton C16/20.

2.2. Ogrodzenie boiska

Ogrodzenie  boiska  z  siatki  o  wielkości  oczka  maks.  50/50  mm  z  drutu  stalowego  
ocynkowanego powlekanego  PCW  śr.  min.  4  mm.  Słupy  z  rur  stalowych  śr.  60/2  mm  
malowanych proszkowo. Druty naciągowe x 9 poziomów stalowe ocynkowane powlekane  
PCW śr. min. 5 mm.  Mocowanie  siatki  i  drutów  naciągowych  za  pomocą  przelotek  
systemowych z tworzywa sztucznego. Rygiel górny i stężenie ukośne  z rur stalowych śr. 42/2 
mm malowanych proszkowo. Łączenie słupów, rygli i stężeń za pomocą złączy systemowych 
stalowych  ocynkowanych  /  z  tworzywa  sztucznego.  Kołpaki  (dekle)  słupów  systemowe 
z tworzywa sztucznego. Furtki i brama systemowe. Beton C16/20.

2.3. Wyposażenie boiska i piłkochwyty

Piłkochwyty z kształtowników stalowych malowanych proszkowo o wym. 80/80/3 mm oraz  
siatki polipropylenowej o wielkości oczka maks. 8/8 cm.

Wyposażenie boiska: bramki stalowe ocynkowane do mini piłki nożnej / piłki ręcznej, stojaki 
stalowe  ocynkowane  dwusłupowe  z  tablicami  i  koszami  do  koszykówki.  W  przypadku  
siatkówki boisko może być wyposażone w słupki zewnętrzne przenośne stalowe ocynkowane 
(z obciążnikami) i siatką do gry.

2.         Rozwiązania materiałowo-konstrukcyjne utwardzeń działki

2.1. Podbudowa

Podbudowa dojazdów i  miejsc postojowych  z zagęszczonego (stabilizowanego) kruszywa  
naturalnego lub łamanego w warstwie gr. 20 cm oraz 25 cm (15 + 10 cm w obszarze drogi  
pożarowej)  frakcji  32-64 mm układana na warstwie piasku zagęszczonego gr.  10 cm na  
gruncie  rodzimym w korycie  po zdjęciu  warstwy urodzajnej  gruntu (humusu) /  rozbiórce  
istniejących utwardzeń.

Podbudowa  w  części  przeznaczonej  dla  ruch  pieszych  ze  stabilizowanego  kruszywa  
naturalnego lub łamanego w warstwie  gr.  10 cm frakcji  32-45 mm układana na warstwie  
piasku zagęszczonego  gr.  10  cm  na  gruncie  rodzimym  w  korycie  po  zdjęciu  warstwy  
urodzajnej gruntu (humusu).
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2.2. Nawierzchnia

Nawierzchnia przeznaczona dla ruch pojazdów z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej 
prefabrykowanej  typu  „Holland”  (kolor  szary  naturalny)  gr.  8  cm  na  podsypce  żwirowo-
piaskowej gr. 3 cm.

Nawierzchnia  miejsc  postojowych  z  kostki  brukowej  betonowej  wibroprasowanej  
prefabrykowanej typu „Hydrostone” (kolor szary naturalny) gr.  8 cm na podsypce żwirowo-
piaskowej gr. 3 cm. Wypełnienie spoin żwirem frakcji do 10 mm. Pasy między stanowiskami 
z kostki  typu „Holland” (kolor czarny) gr. 8 cm

Nawierzchnia przeznaczona dla ruch pieszych z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej 
prefabrykowanej  typu  „Holland”  (kolor  szary  naturalny)  gr.  6  cm  na  podsypce  żwirowo-
piaskowej gr. 3 cm.

2.3. Obrzegowanie

Obrzegowanie  nawierzchni  przeznaczonej  dla  ruch  pojazdów  oraz  miejsc  postojowych 
z  krawężników  betonowych  wibroprasowanych  prefabrykowanych  o  wym.  15/30/100  cm  
układanych na ławie betonowej gr. 20 z betonu (C 16/20) z oporem.

Obrzegowanie  nawierzchni  przeznaczonej  dla  ruchu  pieszych  z  obrzeży  betonowych  
wibroprasowanych prefabrykowanych o wym. 8/30/100 cm w kolorze szarym,  układanych  
na ławiebetonowej gr. 15 cm  z betonu (C 16/20).

3. Uwagi

Montaż  wyposażenia  boiska  jak  bramki,  stojaki  itp.  należy  przeprowadzić  zgodnie 
z instrukcjami producentów zapewniając pełne bezpieczeństwo użytkowników (dzieci).
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Część opisowa 

1. PRZEDMIOT i ZAKRES OPRACOWANIA 

 Przedmiot opracowania stanowią linie kablowe elektryczne dla oświetlenia kompleksu 
sportowego (boisko sportowe) przy budynku szkoły w Jurkowicach. 
Projekt swoim zakresem obejmuje: 
- linie kablowe zasilające 
- stanowiska słupów oświetleniowych 

2 ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 

2.1. Linie kablowe zasilaj ące  

Linie kablowe wybudować zgodnie z normą PN-76/E-05125. Kable układać zgodnie z trasami 
przedstawionymi Projekcie zagospodarowania terenu, rys. U-1 na głębokości 0,7 m. Kable układać na 
warstwie piasku o grubości 10 cm, na wysokości min. 25 cm nad kablem układać folię koloru 
niebieskiego. Rów kablowy wykopać o głębokości 80 cm. Na dnie rowu ułożyć płaskownik 
ocynkowany, który stanowi uziom powierzchniowy latarni i urządzeń boisk. Płaskownik przysypać 
warstwą ziemi o grubości 10 cm, w dalszej kolejności I warstwa piasku, kabel, II warstwa piasku                     
i zasypywanie wykopu. Na skrzyżowaniach z chodnikami i urządzeniami podziemnymi kabel układać              
w rurach osłonowych „Arot” typu DVR 75. Wprowadzenie kabla do słupów w otworach montażowych 
fundamentów w rurze „Arot” typu BE 50. Na kablach nałożyć opaski, oznaczenia i gęstość zgodnie                 
z normą. Po ułożeniu, przed zasypaniem wykonać badanie linii kablowej, dokonać sprawdzenia 
poprawności ułożenia przez użytkownika i pomiaru geodezyjnego. 
Wyprowadzenie kabli z budynku w rurach osłonowych RB 47, którą zakończyć w rurze DVR 50, wloty 
rur osłonowych uszczelnić. 

2.2. Stanowiska słupów o świetleniowych 

Do oświetlenia boisk zaprojektowano ustawienie 4 słupy oświetleniowe cylindryczne 
ocynkowane. Ustawienie zgodnie z rys. nr. U-1 na fundamentach prefabrykowanych F-150 
posadowionych na podsypce z betonu B15 lub płytach zbrojonych 50x50 cm. Na końce śrub 
montażowych założyć kapturki plastykowe. Kable wprowadzać przez otwory montażowe, zasypywanie 
wykopów warstwami grubości 20 cm, każdą warstwę ubijać. 
Słupy wyposażyć w typowe tabliczki ZG5-95 z zabezpieczeniami opraw wyłącznikami S301B6 i osłoną 
listwy zaciskowej, każda oprawa ma swój wyłącznik. Od listwy zaciskowej do każdej oprawy przewód 
YDY 3x2,5mm2. W latarniach wykonać uziemienia przewodu PE, uziom powierzchniowy                             
z płaskownika Fe/Zn 25x4 mm, jeżeli ułożenie płaskownika nie zapewni wymaganej impedancji należy 
instalować dodatkowo uziemiacze pionowe. Płaskownik można ułożyć w wykopie kabla na głębokości 
10 cm poniżej podsypki z piasku, płaskownik doprowadzić do zacisku uziemiającego każdej latarni. 
Rezystancja uziemienia wspólnego dla TG i latarni nie większa niż 10 omów. 

2.3. Monta ż naświetlaczy na słupach 

Naświetlacze instalować na belkach poprzecznych mocowanych na wierzchołkach słupów. 
Belki montażowe na trzy naświetlacze na każdym słupie. 
Zaprojektowano naświetlacze w wykonaniu zewnętrznym w obudowie z ciągnionego aluminium                    
z lampą HPI 250 W SGR. Naświetlacze mocować do belek poprzecznych ustawiając je pod kątem 
45º, po uruchomieniu oświetlenia dokonać pomiarów i takiego ustawienia naświetlaczy , które zapewni 
najkorzystniejszy rozkład natężenia oświetlenia.  
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3 OCHRONA OD PORAŻEŃ 

Jako dodatkową ochronę od porażeń w sieci oświetleniowej, zastosować samoczynne 
wyłączenie w układzie TN-C. Wykonać dodatkowe uziemienie przewodu PE słupów oświetleniowych 
Do opraw prowadzić przewód YDY 3x2,5 mm2, trzecia żyła w izolacji koloru żółto – zielonego stanowi 
przewód ochronny PE. Zaleca się stosowanie w słupach pokryw izolacyjnych z tworzywa sztucznego         
z osłoniętą listwą zaciskową. Wszystkie latarnie należy uziemić przez wykonanie odgałęzienia 
płaskownikiem Fe/Zn 25x4 mm od uziomu powierzchniowego układanego na całej trasie kabla. 
Połączenia odgałęzienia z uziomem wykonać jako spawane, złącze zabezpieczyć przed korozją. Do 
uziomu podłączyć urządzenia metalowe instalowane w obrębie boiska oraz metalowe elementy 
ogrodzenia. 

4 UWAGI KOŃCOWE 

− roboty  wykonać zgodnie z wymogami warunków technicznych, norm, rozwiązań typowych, 
przepisów budowy i przepisów bezpieczeństwa, 

− wytyczenie tras w terenie i dokumentacja powykonawcza wykonana przez uprawnionego 
geodetę, 

− budowa sieci oświetleniowej może być wykonana po docelowej niwelacji terenu, 
− przed zasypaniem kabli dokonać sprawdzenia przez użytkownika, 
− w trakcie realizacji należy spełnić wszystkie warunki podane w opinii ZUDP, 
− po zakończeniu robót wykonać próby i badania po montażowe, 
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mgr inż. Teodor Szczęch 
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Część opisowa 

1. PRZEDMIOT i ZAKRES OPRACOWANIA 

 Przedmiot opracowania stanowią wewnętrzne instalacje elektryczne dla projektowanej 
rozbudowy budynku szkoły o blok żywieniowy i przedszkole. 
Projekt swoim zakresem obejmuje: 
- instalacje oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego budynku 
- instalacje gniazd wtykowych 230 V 
- instalacje zasilania urządzeń technicznych indywidualnie zabezpieczanych, 
- instalację połączeń wyrównawczych, 
- wewnętrzne tablice rozdzielcze, 
- instalację uziomu i odgromową 

2 ROZWIĄZANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 

2.1. Założenia dla rozwi ązań projektowych 

2.1.1. Wymagania dla oświetlenia pomieszczeń 

Zgodnie z wymaganiami norm przyjmuje się średnie natężenie oświetlenia: 
- pomieszczenia biurowe:    Eśr = 300 lx,  Emin/Eśr  = 0,6, 
- sale zajęć:      Eśr = 300 lx,  Emin/Eśr  = 0,6, 
- komunikacja:     Eśr = 100 lx,  Emin/Eśr  = 0,6, 
- pomieszczenie socjalne:    Eśr = 200 lx,  Emin/Eśr  = 0,6, 
- pomieszczenia sanitarne i magazyny:  Eśr = 100 lx,  Emin/Eśr  = 0,6. 

 Oświetlenie awaryjne nie mniej niż 1,0 lx na drodze ewakuacyjnej. 

2.1.2. Wymagania dotyczące urządzeń oświetleniowych 

 Oświetlenie pomieszczeń: oprawy świetlówkowe z kloszami i rastrami zapewniające 
symetryczny rozsył światła. Oprawy dostosowane do aranżacji wnętrz oraz zewnętrznej bryły 
budynku. Współczynnik oddawania barw przez świetlówki min. 85. Stopień ochrony opraw dla 
pomieszczeń administracyjnych i ogólnych, IP20. Dla opraw w pomieszczeniach z możliwością 
zawilgocenia i technicznych IP44. Oprawy oświetlenia zewnętrznego o stopniu ochrony  IP65. 

2.1.3. Założenia dla instalacji gniazd wtykowych 230 V 

 W instalacji gniazd wtykowych 230 V przyjmuje się 200W na jedno gniazdo wtykowe. 
Osprzęt instalacji podtynkowy o stopniu ochrony IP20 dla pomieszczeń ogólnych, podtynkowy IP44 
dla pomieszczeń sanitarnych i technicznych oraz w obszarze zbliżeń do urządzeń wodnych 
pomieszczeń socjalnych. 

2.1.4. Założenia dla rozdzielnic 

 Obwody instalacji zasilić z tablic rozdzielczych oddzielnie dla każdej kondygnacji budynku. 

2.1.5. Założenia dla Wyłącznika Pożarowego 

 Wyłącznik Prądu zlokalizować na zewnątrz nad lub obok istniejącego przy wejściu 
głównym do budynku złącza kablowego w obudowie z tworzywa termoutrwardzalnego w II klasie 
izolacji. 
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2.1.6. Założenia dla uziomu i instalacji odgromowej 

 Przyjmuje się uziom fundamentowy oraz siatkę zwodów na dachu dla zabezpieczenia 
budynku od wyładowań atmosferycznych. 

2.2. Opis rozwi ązań projektowych 

2.2.1. Instalacje oświetleniowe 

 Główne trasy przewodów instalacji prowadzić na wysokości 0,25 m od stropu pod tynkiem. 
Zejścia do wyłączników oświetlenia pod okładzinami z glazury prowadzić w  osłonie z rur PCV. 
Przewody  typu YDYpżo 3,4,5×1,5mm2 na napięcia 750 V. 
Wyłączniki instalacji: podtynkowe IP20 dla pomieszczeń ogólnych oraz IP44 dla pomieszczeń                    
i stref gdzie może nastąpić rozbryzg wody lub zawilgocenie. 
Wysokość montażu wyłączników oświetlenia  -  1,4 m od posadzki oraz 0,8 dla miejsc z dostępem 
osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach. 
Oprawy oświetleniowe zgodnie przyjętymi założeniami: montowane w stropie podwieszanym                       
i dostropowe do świetlówek liniowych i kompaktowych. Obudowy z blachy stalowej lakierowanej 
proszkowo, aluminium lub pcv. Dyfuzory rastrowe, opalizujące i pryzmatyczne zapewniające 
równomierny rozsył światła w pomieszczeniach. 
Oświetlenie awaryjne przy użyciu opraw użytkowanych do oświetlenia podstawowego wyposażone              
w moduł do pracy awaryjnej w czasie t=1h. 
Trasy prowadzenia przewodów instalacji oraz propozycja typów opraw przedstawiają plany 
instalacji, rys. E – 8, E – 9 i E – 10. 

2.2.2. Instalacje gniazd wtykowych 230 V 

 Główne trasy przewodów instalacji prowadzone jak instalacje oświetleniowe przewodami 
typu YDYpżo 3×2,5mm2 na napięcia 750 V. 
Gniazda końcowe instalacji: podtynkowe IP20 dla pomieszczeń ogólnych oraz IP44 dla 
pomieszczeń technicznych i stref gdzie może wystąpić rozbryzg wody lub zawilgocenie, tj. przy 
umywalkach w łazienkach i zlewach w pomieszczeniach technicznym i zaplecza kuchennego. 
Wysokość montażu gniazd wtykowych  -  0,3 m od posadzki na korytarzach i pomieszczeniach 
biurowych, 1,4 m w sanitariatach w zestawie z wyłącznikiem oświetlenia luster oraz 1,2 dla 
pomieszczeń pozostałych. 
Trasy prowadzenia przewodów instalacji przedstawiają plany instalacji, rys. E – 8, E – 9 i E – 10. 

2.2.3. Instalacje zasilania urządzeń 

 Trasy przewodów prowadzone jak instalacje oświetleniowe i gniazd 230V przewodami na 
napięcia 750 V. 
Podłączenia urządzeń dokonać w oparciu o wymagania dokumentacji techniczno ruchowej, tj. 
poprzez zwykłe gniazda 230 i 400V oraz bezpośrednio na listwy przyłączeniowe w urządzeniach. 
Regulatory obrotów wentylatorów wyciągowych montować w pomieszczeniach obsługiwanych 
przez wentylator w miejscu ogólnie dostępnym. Przewody w pionach na przewodach 
wentylacyjnych do wentylatorów na dachu prowadzić pod tynkiem w osłonie z rur PCV. 
Trasy prowadzenia przewodów instalacji przedstawiają plany instalacji, rys. E – 8, E – 9 i E – 10. 

2.2.4. Instalacja telefoniczna 

 Do pomieszczenia szatni z aneksem biurowym oraz szatni na piętrze wykonać instalację 
telefoniczną. Instalację prowadzić przewodami YnTKSY 4×2x05 mm2 w rurach typu peszel pod 
tynkiem. Punkty końcowe instalacji zakończyć gniazdami RJ45.  
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Przewody wyprowadzić z istniejącego złącza rozgałęźnego przyłącza telefonicznego w budynku 
szkoły.  
Trasy prowadzenia przewodów przedstawia plan instalacji na rys. E – 8 i E – 9. 

2.2.5. Instalacja detekcji gazu 

 Zgodnie z wymaganiami dla kotłowni i kuchni przewidziany został system detekcji gazu. 
Instalacja wyposażona w centralkę sterowaną detektorami w kotłowni i kuchni w pobliżu urządzeń 
gazowych. Po zadziałaniu systemu uruchamiana jest sygnalizacja optyczno-akustyczna oraz 
odcięcie dopływu gazu zaworem automatycznym na przyłączu gazowym. 
Centralka zasilona z tablicy TK w kotłowni. 
Schemat blokowy z opisem przewodów i elementów systemu przedstawia rys. E – 6. 

2.2.6. Instalacja oddymiania 

W klatce schodowych projektuje się system oddymiania, który w stanie alarmu 
automatycznie otwiera okno oddymiające na piętrze klatki. 
Projektuje się centralę systemu oddymiania, którą należy zasilić rozdzielnicy T-1 przewodem HDGs 
3x1,5 mm2. Centrala powinna być wyposażona w zasilanie rezerwowe w postaci baterii 
akumulatorów. 
Stan alarmu wyzwalany będzie poprzez: 

− optycznymi czujkami dymu zamontowanymi na suficie klatki schodowej, 
− przyciskami oddymiania: alarmowy i ręczny na poziomie parteru i piętra 
− sygnał z centrali alarmu pożarowego. 

Połączenie pomiędzy centralą oddymiania a napędem okna wykonać przewodem typu HDGs. Opis 
przewodów łączących czujki oraz przyciski na schemacie blokowym, rys. E – 7. 
Trasy prowadzenia przewodów przedstawia plan instalacji na rys. E – 8 i E – 9. 

2.2.7. Zabezpieczenie przejść przez strefy pożarowe 

Ze względu na prowadzenie przewodów instalacji przez przegrody o odpowiedniej 
wytrzymałości ogniowej należy wykonać przejścia instalacyjne dostosowane do wymaganej dla 
danej przegrody wytrzymałości ogniowej. 
Zabezpieczenia wykonać atestowanymi materiałami w postaci mas plastycznych uszczelniających. 

2.2.8. Instalacja połączeń wyrównawczych 

 Instalacją połączeń wyrównawczych należy objąć wszystkie styki ochronne gniazd 
wtykowych 230 V, zaciski ochronne urządzeń przyłączonych na stałe oraz metalowe instalacje                    
i elementy wyposażenia sanitariatów i pozostałych pomieszczeń. Połączenia wykonać żyłą PE 
układanych przewodów instalacji oraz przewodem DY4 mm2 pod tynkiem prowadzonymi od tablic 
zabezpieczających. 
W pomieszczeniu technicznym wykonać GSW (Główną Szynę Wyrównawczą) łącząc metalowe 
instalacje co i wody oraz wykonać połączenie z uziomem. Połączenia GSW z uziomem wykonać 
przewodem LgY 16 mm2 natomiast metalowe instalacje wody i co przewodem LgY 6 mm2 od 
obejmy na ruchach instalacji do szyny wyrównawczej. 

2.2.9. Tablice rozdzielcze 

 Tablice rozdzielcze obejmują zabezpieczenia obwodów instalacji uwzględniając podział na 
obwody parteru i I piętra oraz wydzieloną instalację pomieszczenia technicznego i zasilania 
maszynowni platformy dla niepełnosprawnych. Obwody strychu zasilone z tablicy T – 2 na piętrze.  
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Obudowy tablic jako podtynkowe zabudowane we wnękach o wymiarach dostosowanych do 
wielkości obudowy i na wysokościach 1,8m od posadzki do górnej krawędzi tablic. Obudowy w II 
klasie izolacji z drzwiczkami przeszklonymi i stopniu ochrony IP40. 
Zasilanie tablic wykonać liniami WLZ z tablicy głównej TG w budynku szkoły przewodami YDY 
5×10 mm2 pod tynkiem. Tablice wyposażone w wyłączniki główne dla odłączenia instalacji na czas 
ewentualnych prac konesrwacyjno-remontowych na instalacji zasilanej z danej tablicy.. 
Tablica główna TG zasilona linią WLZ wykonaną przewodem YAKY 5×50mm2 od istniejącego 
złącza kablowego poprzez projektowany na obwodzie WLZ główny wyłącznik prądu.  
Schematy zasilania i tablic przedstawione na rys. E – 1 do E - 5. 

2.2.10. Wyłącznik Pożarowy 

 Zgodnie z założeniami wyłącznik pożarowy dla projektowanego budynku zlokalizowany 
na zewnętrznej ścianie budynku przy wejściu głównym. Wyłącznik w obudowie jak w założeniach, 
II klasa izolacji oraz drzwiczkami przeszklonymi i opisany „WYŁĄCZNIK P. POŻ”. 

2.2.11. Instalacja uziomu i odgromowa 

 Zgodnie z założeniami uziom instalacji wykonać płaskownikiem ocynkowanym 40×3mm 
pod stopą fundamentową budynku. W miejscach oznaczonych Z – 1 do Z – 8, wyprowadzić do 
wysokości 0,3m nad projektowany poziom wykończenia terenu wokół budynku, przewody 
uziemiające płaskownikiem ocynkowanym 25×4mm. Połączenia uziomu z przewodami 
uziemiającymi wykonać jako spawane i zabezpieczyć antykorozyjnie. 
W miejscach przewidzianych na parterze na montaż tablicy głównej i pomieszczenie techniczne 
wyprowadzić płaskownik dla wykonania uziomu głównego zacisku szyny GSW. 
Zgodnie z założeniem, zwody instalacji odgromowej na budynku stanowi siatka wykonana z pręta 
ocynkowanego o średnicy Ø8mm. Przy przewodach wentylacyjnych z zamontowanymi 
wentylatorami wykonać iglice ocynkowane o średnicy Ø16 mm i wysokości 0,5m ponad 
zamontowane urządzenia i łączyć do siatki zwodów. Przewody zwodów na dachu układać na 
wspornikach kalenicowych i płaszczyzn dachu krytego blachą. 
Przewody odprowadzające wykonać prętem ocynkowanym o średnicy Ø8mm w osłonach                     
z grubościennych niepalnych rur PCV układanych pod izolacją cieplną ścian zewnętrznych. 
Złącza kontrolne instalacji, Z – 1 do Z – 8 wykonać zaciskami skręcanymi (płaskownik – pręt) na 
wysokości 0,3 m w skrzynkach o wymiarach 150×200mm zagłębionych w elewacji ścian. 
Plan uziomu i instalacji odgromowej przedstawia rys. E – 11 i E – 12. 

2.2.12. Oświetlenie zewnętrzne terenu 

Linie kablowe wybudować zgodnie z normą PN-76/E-05125. Kable układać zgodnie                   
z trasami przedstawionymi Projekcie zagospodarowania terenu, rys. U-1 na głębokości min. 0,7 m. 
Kable układać na warstwie piasku o grubości 10 cm, na wysokości min. 25 cm nad kablem układać 
folię koloru niebieskiego. Rów kablowy wykopać o głębokości 80 cm przysypać warstwą ziemi o 
grubości 10 cm, w dalszej kolejności I warstwa piasku, kabel, II warstwa piasku i zasypywanie 
wykopu. Na skrzyżowaniach z chodnikami i urządzeniami podziemnymi kabel układać w rurach 
osłonowych „Arot” typu DVR 50. Wprowadzenie kabla do słupów w otworach montażowych 
fundamentów w rurze „Arot” typu BE 50. Na kablach nałożyć opaski, oznaczenia i gęstość zgodnie                 
z normą. Po ułożeniu, przed zasypaniem wykonać badanie linii kablowej, dokonać sprawdzenia 
poprawności ułożenia przez użytkownika i pomiaru geodezyjnego. 
Słupki oświetleniowe o wysokości ok. 1m mocować do ustawionych w ziemi fundamentów. Jako 
słupki oświetleniowe zastosować oprawy ze  źródłami światła halogenowymi o mocy 35 do 50W               
i stopniu ochrony IP65 
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2.3. Ochrona od pora żeń 

Sieć zasilająca: układ  sieci  TN – C.      
Układ  sieci  projektowanych  instalacji  odbiorczych:  TN – S. 
Ochrona podstawowa:  
- izolacja części czynnych przed dotykiem, 
- II klasa izolacji urządzeń. 
Ochrona dodatkowa:  
- samoczynne szybkie wyłączenie napięcia, 
- wyłączniki przeciwporażeniowe różnicowoprądowe 

2.4. Ochrona przeciwprzepi ęciowa 

 Dla ochrony przeciwprzepięciowej instalacji wewnętrznej przyjmuje się kategorię II 
poziomu ochrony z ogranicznikami przepięć kacy „B i C” 
Ograniczniki przepięć z wymiennymi wkładami oraz dodatkowym zabezpieczeniem przed 
długotrwałym przepływem prądu zwarciowego w postaci zblokowanego z ogranicznikiem 
wyłącznika nadprądowego o wartości 25A. 

3. SPOSÓB POWIĄZANIA Z SIECIĄ ZEWNĘTRZNĄ 

 Istniejący budynek szkoły posiada przyłącze energetyczne kablowe zakończone złączem 
kablowym oraz układ pomiarowy wewnątrz budynku. Projektowana rozbudowa  na podstawie 
warunków przyłączenia zasilona zostanie oddzielną linią WLZ z tego samego złącza kablowego                 
a tablica TG zostanie rozbudowana o drugi układ pomiarowy.. 

4. CHARAKTERYSTYKA PUNKTU POMIAROWEGO 

 Bezpośredni licznik energii czynnej z zabezpieczeniem przedlicznikowym w postaci 
wyłącznika nadprądowego na podstawie opracowania obejmującego przyłącze energetyczne. 

5. ZAŁOŻENIA DO OBLICZEŃ 

 W całości budynku przyjęto oświetlenie świetlówkowe przy zachowaniu wymagań 
minimalnego średniego natężenia oświetlenia. Zgodnie z przyjętymi założeniami jednostkowa moc, 
w zależności od wymaganego poziomu natężenia oświetlenia, dla pomieszczeń wynosi 3,25 do 
19,10 W/m2 
Dla instalacji gniazd wtykowych 230 V przyjęto 200 W na jedno gniazdo podwójne oraz 3 000W dla 
gniazda trójfazowego w pomieszczeniu technicznym. 
Dla obwodów do których przyłączone są urządzenia przyjęto moc przyłączonych urządzeń. 
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6 OBLICZENIA 

6.1 Zestawienie mocy zainstalowanej obwodów o świetlenia 

Kondygnacja/Pomieszczenie 
Ilość 

punktów 
lub opraw  

Moc 
jednostkowa  

[W] 

Moc  
Zainstalowana 

 [W] 
Parter  
0/1 Klatka schodowa 2 81,00 162,00  
0/1 Klatka schodowa 1 45,00 45,00  
0/2 Schowek 2 45,00 90,00  
0/3 Szyb platformy dla niepełnosprawnych 1 45,00 45,00  
0/4 Korytarz 3 45,00 135,00  
0/4 Korytarz 1 65,00 65,00  
0/5 Pomieszczenie gospodarcze 1 72,00 72,00  
0/6 Przedsionek ustępu 1 36,00 36,00  
0/7 Ustęp personelu 1 36,00 36,00  
0/8 Schowek na odpadki 1 36,00 36,00  
0/9 Szatnia z aneksem biurowym 1 81,00 81,00  
0/10 Zmywalnia 1 81,00 81,00  
0/10 Zmywalnia 1 45,00 45,00  
0/11 Rozdzielnia 1 125,00 125,00  
0/11 Rozdzielnia 1 45,00 45,00  
0/12 Kuchnia 5 45,00 225,00  
0/13 Przygotowalnia 1 81,00 81,00  
0/13 Przygotowalnia 2 45,00 90,00  
0/14 Magazyn 1 45,00 45,00  
0/15 Magazyn 1 81,00 81,00  
0/16 Magazyn 1 45,00 45,00  
0/17 Pomieszczenie techniczne 1 81,00 81,00  
0/18 Stołówka 24 81,00 1 944,00  
0/19 Korytarz 3 81,00 243,00  
0/20 Śmietnik 2 36,00 36,00  
0/21 Schody zewnętrzne 1 50,00 50,00  
0/22 Pochylnia 3 50,00 150,00  
0/23 Schody zewnętrzne 2 50,00 100,00  
0/24 Schody zewnętrzne z rampą dostawczą 5 50,00 250,00  
0/25 Schody zewnętrzne 1 50,00 50,00  
0/26 Schody zewnętrzne 1 50,00 50,00  
0/27 Schody zewnętrzne 1 50,00 50,00  
Oświetlenie zewnętrzne terenu 5 100,00 500,00  

Razem parter  5 170,00  
Piętro  
1/1 Klatka schodowa 1 81,00 81,00  
1/1 Klatka schodowa 4 45,00 180,00  
1/2 Korytarz 4 81,00 324,00  
1/3 Szyb platformy dla niepełnosprawnych 1 45,00 45,00  
1/4 Pomieszczenie gospodarcze 1 36,00 36,00  
1/5 Ustęp dla niepełnosprawnych 1 72,00 72,00  
1/6 Korytarz 5 81,00 405,00  
1/7 Sala przedszkolna 12 81,00 972,00  
1/8 Ustęp dzieci 4 36,00 144,00  
1/9 Schowek na leżaki 1 72,00 72,00  
1/10 Ustęp dzieci 4 36,00 144,00  
1/11 Sala przedszkolna 12 81,00 972,00  
1/13 Schody zewnętrzne 3 50,00 150,00  

Razem piętro  4 164,00  
Strych 7 81,00 567,00  

RAZEM  9 901,00  
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6.2 Zestawienie mocy zainstalowanej obwodów gniazd wtykowych 

 

Kondygnacja/Pomieszczenie 
Ilość 

punktów 
gn. 230V 

Moc 
jednostkowa  

[W] 

Moc  
Zainstalowana 

 [W] 
Parter  
0/1 Klatka schodowa 1 200,00 200,00  
0/2 Schowek 1 200,00 200,00  
0/4 Korytarz 4 200,00 800,00  
0/5 Pomieszczenie gospodarcze 1 200,00 200,00  
0/6 Przedsionek ustępu 1 200,00 200,00  
0/9 Szatnia z aneksem biurowym 4 200,00 800,00  
0/10 Zmywalnia 1 200,00 200,00  
0/11 Rozdzielnia 1 200,00 200,00  
0/12 Kuchnia 2 200,00 400,00  
0/13 Przygotowalnia 4 200,00 800,00  
0/14 Magazyn 2 200,00 400,00  
0/15 Magazyn 5 200,00 1 000,00  
0/16 Magazyn 2 200,00 400,00  
0/17 Pomieszczenie techniczne 3 200,00 600,00  
0/18 Stołówka 9 200,00 1 800,00  
0/19 Korytarz 1 200,00 200,00  

Razem par ter  8 000,00  
Piętro  
1/1 Klatka schodowa 1 200,00 200,00  
1/2 Korytarz 3 200,00 600,00  
1/4 Pomieszczenie gospodarcze 1 200,00 200,00  
1/5 Ustęp dla niepełnosprawnych 1 200,00 200,00  
1/6 Korytarz 3 200,00 600,00  
1/7 Sala przedszkolna 8 200,00 1 600,00  
1/8 Ustęp dzieci 3 200,00 600,00  
1/9 Schowek na leżaki 1 200,00 200,00  
1/10 Ustęp dzieci 3 200,00 600,00  
1/11 Sala przedszkolna 9 200,00 1800,00  

Razem piętro  6 600,00  
Strych 5 200,00 1 000,00  

RAZEM 15 600,00  
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6.3 Zestawienie mocy zainstalowanej obwodów siłowyc h i urz ądzeń 

 

Kondygnacja/Pomieszczenie Ilo ść 
Moc 

jednostkowa  
[W] 

Moc  
zainstalowana 

 [W] 
0/1 Klatka schodowa – kurtyna powietrzna  1 6 000,00  2 500,00  
0/2 Schowek – agregat hydrauliczny platformy  1 2 500,00  2 500,00  
0/7 Ustęp personelu - wentylator 1 30,00  30,00  
0/10 Zmywalnia – wentylator 1 30,00  30,00  
0/10 Zmywalnia – zmywarka 1 5 000,00  5 000,00  
0/10 Zmywalnia – rozdrabniacz odpadków 1 750,00  750,00  
0/11 Rozdzielnia – wentylator 1 30,00  30,00  
0/11 Rozdzielnia – bemar wodny 1 2 500,00  2 500,00  
0/12 Kuchnia – wentylacja 1 300,00  300,00  
0/12 Kuchnia – wentylacja 1 30,00  30,00  
0/12 Kuchnia – rozdrabniacz warzyw 1 500,00  500,00  
0/12 Kuchnia – maszynka do mięsa 1 800,00  800,00  
0/13 Przygotowalnia – sterylizator jaj 1 160,00  160,00  
0/13 Przygotowalnia – maszynka do kartofli 1 370,00  370,00  
0/15 Magazyn – lodówki 4 500,00  500,00  
0/15 Magazyn – zamrażarki 2 500,00  500,00  
0/17 Pom. techniczne – piec 1 200,00  200,00  
0/17 Pom. techniczne – gniazdo 400V 1 3 000,00  3 000,00  
Strych – centrala wentylacyjna 1 750,00  750,00  

Razem 23 950,0
0  

 

7. PODSTAWOWE WYNIKI OBLICZEŃ 

7.1 Prądy obci ążenia w instalacji 

7.1.1 Prąd obciążenia dla obwodu gn. 230 V 

Moc szczytowa Ps  = 2,5 kW; U = 230 V 

A
U

P
I

s

s 87,10
230

2500 ===  

7.1.2 Prąd obciążenia dla obwodu oświetlenia 

Moc szczytowa Ps  =  1,95 kW; U = 230 V 

A
U

P
I

s

s 48,8
230

1950 ===  

7.1.3 Prąd obciążenia dla obwodu gn. 400V 

Moc szczytowa: Ps=5,0 kW; U = 400 V;  cosᵠ = 0,95 

A
U

P
I

s

s 61,7
95,040073,1

5000

cos3
=

××
=

×
=

ϕ
 

7.1.4 Prąd obciążenia dla obwodu zasilania tablicy T – 1 

Moc szczytowa: Ps=Pi×0,5= 37,12×0,7=16,7 kW; U = 400 V;  cosᵠ = 0,95 
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A
U

P
I

s

s 98,10
95,040073,1

16700

cos3
=

××
=

×
=

ϕ
 

7.1.5 Prąd obciążenia dla obwodu zasilania tablicy TG 

Moc szczytowa: Ps=Pi×0,44= 49451,8×0,44=21758,44 kW; U = 400 V;  cosᵠ = 0,95 

A
U

P
I

s

s 3,14
95,040073,1

21758

cos3
=

××
=

×
=

ϕ
 

Na podstawie wyznaczonych wartości prądów przyjmuje się zabezpieczenia: 

a) główne na linii zasilającej: zgodnie z warunkami przyłączenia 

b) obwody instalacji: wyłączniki nadprądowe o wartościach opisanych na schematach tablic 

7.2 Spadki napi ęć w obwodach instalacji 

7.2.1 Spadek napięcia dla obwodu gniazda wtykowego 230 V 

Dane  wyjściowe:  Ps  = 2,5 kW;    U = 230 V;   L = 17 m;  s  = 2,5 mm2 

%15,1
2305,256

252500200200
22

% =
××

××=
××

××=∆
MUS

lP
U

γ
 

7.2.2. Spadek napięcia dla obwodu oświetlenia 

Dane  wyjściowe:  Ps  = 1,95 kW;    U = 230 V;   L = 25 m;  s  = 1,5 mm2 

%19,2
2305,156

251950200200
22

% =
××

××=
××

××=∆
MUS

lP
U

γ
 

7.2.3. Spadek napięcia dla obwodu gniazda 400V 

Dane  wyjściowe:  Ps  = 5,0 kW;    U = 400 V;   L = 15 m;  s  = 2,5 mm2 

%34,0
4005,256

155000100100
22

% =
××

××=
××

××=∆
MUS

lP
U

γ
 

7.2.4. Spadek napięcia dla obwodu tablicy T – 1  

Dane  wyjściowe:  Ps  = 25,98 kW;    U = 400 V;   L = 70 m;  s  = 16 mm2 

%82,0
4001656

7016700100100
22

% =
××

××=
××

××=∆
MUS

lP
U

γ
 

7.2.5. Spadek napięcia dla obwodu tablicy TG 

Dane  wyjściowe:  Ps  = 39,56 kW;    U = 400 V;   L = 10 m;  s  = 50 mm2 

%1,0
4005056

1021758100100
22

% =
××

××=
××

××=∆
MUS

lP
U

γ
 

Dopuszczalna wartość  spadku  napięcia w instalacji  zgodna  z  wymaganiami  określonymi  przez  
przepisy, ∆U%dop = 3% 

 

 



 
 

13

8. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA  

8.1 Bilans mocy urz ądzeń elektrycznych 
 

 
Instalacja projektowana 

Razem 
oświetlenie  gn. 230 V urz ądzenia  

Suma mocy zainstalowanej [W] 9 901,0 15 6000,0 23 950,0 49 451,0  

Współczynnik  zapotrzebowania  kz  0,4  

Moc  szczytowa  Ps  [W]    21 758,44  

Moc szczytowa niezbędna dla funkcjonowania budynku wynosi ok. 22,0 kW. 
Wartość mocy szczytowej mieści się w granicach mocy przyłączeniowej na podstawie 
oświadczenia PGE Dystrybucja Oddział Rzeszów, Rejon Energetyczny w Staszowie o przyznaniu 
mocy przyłączeniowej..  

8.2 Uwagi 

 Pozostała charakterystyka energetyczna w częściach branżowych opracowania – w części 
architektoniczno-konstrukcyjnej i sanitarnej. 

9 UWAGI KOŃCOWE  

 Prace  prowadzić  z  zachowaniem  postanowień obowiązujących aktualnych norm                         
i przepisów. 
Przed realizacją opracować projekt wykonawczy 

 

              Opracował:  
mgr inż. Teodor Szczęch 
nr upr. SWK/0053/POOE/06 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
        (podpis)  

               

Sprawdził:  
mgr inż. Zdzisław Jajko 
112/Tbg/98 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
        (podpis)  
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Koprzywnica  31.11.2013r. 
 

O Ś W I A D C Z E N I E 
 

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003r.                                       

z późn. zmian) jako projektant i sprawdzający oświadczamy, że opracowany projekt branży: 

ELEKTRYCZNEJ wchodzący w skład projektu budowlanego:   

ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY O BLOK ŻYWIENIOWY I PRZEDSZKOLE 

dla:    Gmina Bogoria 

adres:     ul. Opatowska13, 28 – 210 Bogoria 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 

 
mgr inż. Teodor Szczęch 
nr upr. SWK/0053/POOE/06 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
        (podpis)  

 
mgr inż. Zdzisław Jajko 
112/Tbg/98 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
        (podpis)  
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1.1.1.1. Część opisowa.Część opisowa.Część opisowa.Część opisowa.    

    

1.1.1.1.1.1.1.1. Podstawa opracowaniaPodstawa opracowaniaPodstawa opracowaniaPodstawa opracowania....    

� Zlecenie inwestora. 

� Mapa do celów projektowych. 

� Obowiązujące akty prawne, normy. 

 

1.2.1.2.1.2.1.2. Zakres opracowaniaZakres opracowaniaZakres opracowaniaZakres opracowania....    

� Zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej i technologicznej.    

� Wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej i technologicznej.    

� Wewnętrzna instalacja wodociągowa i hydrantowa.    

� Instalacja solarna.    

� Kotłownia gazowa o mocy 90kW.    

� Wewnętrzna instalacja ogrzewcza.    

� Instalacja wentylacyjna.    

� Wewnętrzna instalacja gazowa wraz z aktywnym systemem bezpieczeństwa instalacji 

gazowej.    

� Zewnętrzna zalicznikowa instalacja gazowa.    

� Wymagania przeciwpożarowe – instalacje sanitarne.    

� Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.    

    

1.3.1.3.1.3.1.3. Opis przyjętych Opis przyjętych Opis przyjętych Opis przyjętych rozwiązań.rozwiązań.rozwiązań.rozwiązań.    

    

1.3.1.1.3.1.1.3.1.1.3.1. Zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej i technologicznej.Zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej i technologicznej.Zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej i technologicznej.Zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej i technologicznej.    

Ścieki sanitarne powstałe z użytkowania projektowanego budynku prowadzone będą zewnętrzną 

instalacją kanalizacyjną do istniejącej studni Si(298.12/296.52). Długość trasy ok. 31 m, PVCØ160, 

SN8. Trasa i spadki wg rysunku. Na trasie należy zamontować studnie rewizyjne S1, S2, S3 jako 

PPØ400 z włazem żeliwnym typu B, studnie S4 PPØ200 z włazem żeliwnym typu B. Fragment 

przewodów położonych w strefie przemarzania gruntu należy zaizolować termicznie otulina ze 

styropianu lub pianki PUR. W budynku zaprojektowano oddzielną nitkę kanalizacji technologicznej 

związaną z funkcjonowaniem bloku żywieniowego. Po wyjściu kanalizacji technologicznej z budynku 

należy zamontować studnie rewizyjną T1 PPØ200 według rysunku a następnie separator tłuszczu o 

przepustowości 2L/s (separator z tworzywa PE). Ścieki technologiczne po przejściu przez separator 
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nadają się do wpięcia do nitki kanalizacji sanitarnej. Separator tłuszczu należy okresowo czyścić 

zlecając to odpowiedniej firmie utylizacyjnej. 

Trasę projektowanej kanalizacji mają obowiązek wyznaczyć w terenie służby geodezyjne w oparciu 

o plan sytuacyjny i lokalizację studni. Wykopy wykonać jako pionowe, szalowane przy użyciu  

sprzętu mechanicznego,  a  w  pobliżu istniejącego  uzbrojenia  podziemnego – ręcznie. Dno  

wykopu  powinno  być równe  i  wykonane  ze  spadkiem  wynikającym  z posadowienia  istniejącego  

rurociągu.  Pod  rury  kanalizacyjne  należy  wykonać podsypkę z piasku grubości co najmniej 10cm, 

ale nie mniej niż 0.25 średnicy przewodu. Na obsypkę rur stosować piasek  do  wysokości  30cm  

ponad  wierzch  przewodu.  Szczególną uwagę należy zwrócić na staranne zagęszczenie „pach” i 

gruntu między rurą ścianą wykopu. Zagęszczenie zasypki  należy  bezwzględnie  wykonać ręcznie.  

Powyżej  tej  strefy  zasypkę wykopu wykonywać warstwami  20cm  z  odpowiednim  dokładnym  

ubijaniem,  a  pod  konstrukcją drogową zasypkę zagęścić zgodnie  z  technologią przyjętą w  części  

drogowej.  Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien być nie mniejszy niż 0,97. Niedopuszczalne jest 

używanie do zasypki gruntów zmarzniętych i zawierających kamienie. Po wykonaniu prac 

montażowych należy wykonać próbę szczelności instalacji kanalizacyjnej. Prace  budowlane  

wykonywać zgodnie  z  przepisami  BHP  PN-75/E-05100  oraz Rozporządzeniem  Ministra  

Infrastruktury  z  dn.  06.02.2003  w  sprawie  bezpieczeństwa  i higieny pracy podczas wykonywania 

robót rozbiórkowych Dz. U. nr 47 poz. 401. 

 

1.3.2.1.3.2.1.3.2.1.3.2. Wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej i technologicznej.Wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej i technologicznej.Wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej i technologicznej.Wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej i technologicznej.    

Wewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej wykonać jako krytą. Poziome odcinki odpływowe 

wykonać z rur PVCØ110 i PVCØ160 (SN4), łączenie kielichowe z uszczelką. Trasa i spadki 

(kanalizacja sanit.) wg rysunku rzutu (spadek głównego ciągu 1.5%, 16.6%). Wyjście z budynku 

przewody odpływowego zabezpieczyć rurą ochronną PEØ250. Po wyjściu z budynku zamontować 

studnie rewizyjną S4(297.60/296.77) PPØ200 z włazem żeliwnym typu B. Instalację wewnętrzną nad 

podłoga wykonać z rur PP-HT łączenie kielichowe z uszczelką. Zakres średnic PPØ110-50. Piony 

kanalizacji sanitarnej montować jako kryte (zabudować). Przed wejściem pionu w podłogę 

zamontować rewizję – zapewnić możliwość dostępu (drzwiczki w zabudowie). Piony zakończyć rurą 

wywiewną wyprowadzoną ponad dach oraz zamontować obejścia wentylacyjne wg rysunku. 

Podejścia do przyborów wykonać jako kryte (PP-HT) prowadzone w zabudowie lub bruzdach 

ściennych. Podejścia kanalizacji sanit. wyposażyć w syfony. Przybory kanalizacji sanit. na piętrze 

przeznaczone do użytku przez dzieci w wieku przedszkolnym dostosować do wynikłych z tego 

ograniczeń: umywalki na wysokości 60cm, miski ustępowe odpowiedniej wielkości. 
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Instalację kanalizacji technologicznej wykonać jako krytą. Poziome odcinki odpływowe wykonać z rur 

PVCØ110 i PVCØ160 (SN4), łączenie kielichowe z uszczelką. Trasa i spadki (kanalizacja technol.) 

wg rysunku rzutu (spadek głównego ciągu 2%, 29%). Wyjście z budynku przewody odpływowego 

zabezpieczyć rurą ochronną PEØ250. Po wyjściu z budynku zamontować studnie rewizyjną 

T1(297.60/296.74) PPØ200 z włazem żeliwnym typu B. Instalację wewnętrzną nad podłoga wykonać 

z rur PP-HT łączenie kielichowe z uszczelką tak jak instalację kanalizacji sanitarnej. 

 

1.3.3.1.3.3.1.3.3.1.3.3. Wewnętrzna instWewnętrzna instWewnętrzna instWewnętrzna instalacja wodociągowa i hydrantowa.alacja wodociągowa i hydrantowa.alacja wodociągowa i hydrantowa.alacja wodociągowa i hydrantowa.    
Woda do budynku doprowadzona będzie przyłączem wodociągowym PEØ90/63 (wg oddzielnego 

opracowania) z zamontowanym hydrantem zewnętrznym nadziemnym DN80. Projektowany hydrant 

spełnia wymagania dotyczące ciśnienia oraz zapewnienia przepływ 10L/s. Projektowane przyłącze 

wodociągowe włączone będzie do istniejącej sieci wodociągowej PVCØ110 – rozgałęzionej 

(zamknięcie pierścienia w kolejnym etapie rozbudowy sieci wodociągowej w gminie Bogoria).  

Instalację wodociągową rozpocząć od zaworu kulowego za wodomierzem, następnie wyposażyć w 

filtr siatkowy, zawór zwrotny antyskażeniowy EA DN50 oraz możliwość spustu wody z instalacji. 

Obliczeniowy przepływ 3,52 L/s. Dobrano wodomierz JS10 DN32 (G1½”). Prowadzić kolejno (wg 

rozwinięcia) przewodami: stal DN50 podwójnie ocynkowana, rozdział na instalacje bytową i 

hydrantową następnie przejście na PP63x5.8 (PN10) dla wody zimnej oraz PPStabAl40x3.7 dla 

wody zimnej do podgrzewu. Instalacje wyposażono w dwuwężownicowy podgrzewacz cwu o 

pojemności 500L (OKC500NTRR/SOL lub równoważny). Przewód wyjściowy cwu PPStabAl50x6.9, 

przewód cwp (ciepłej wody powrotnej - cyrkulacja) PPStabAl20x2.8. Na odcinku zimnej wody 

kierowanej do podgrzewu zamontować zawór bezpieczeństwa SYR2115 DN20 (4.0bar), naczynie 

wzbiorcze przeponowe do wody użytkowej 33L np. DD33 lub równoważne. Rozdział wody następuje 

w pomieszczeniu kotłowni. Z uwagi na wodzący charakter instalacji hydrantowej w projektowanym 

budynku na głównym przewodzie instalacji bytowej zaprojektowano montaż zaworu pierwszeństwa 

(np. VV300 DN25 lub równoważny) który zapewnia odpowiednie parametry pracy hydrantów 

podczas uszkodzeń instalacji bytowej w czasie pożaru.  

Przewody instalacji wodnej bytowej prowadzić pod stropem wg rysunku, z wykorzystaniem systemu 

podwieszeń (rozstaw wg wytycznych producenta). Istotne rozgałęzienia pod względem 

funkcjonalności instalacji wyposażyć w zawory kulowe odcinające. Przewody prowadzone pod 

stropem zaizolować termicznie otuliną z pianki PE (gr. 30mm, 20mm). Przewody wody zimnej, 

ciepłej i powrotnej prowadzone w podłodze w warstwie styropianu zaizolować otuliną z pianki PE (gr. 

6mm). Podejścia wodne do przyborów wyposażyć w indywidualne zawory kątowe. Podejścia do 

umywalek przeznaczonych do korzystania przez dzieci wyposażyć w zawory mieszające. We 

wskazanych miejscach instalacji  (wg rozwinięcia) zamontować zawory cyrkulacyjne (MTCV lub 
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równoważny). Jako przybory zamontować urządzenia dobrej jakości. W pomieszczeniach 

higieniczno-sanitarnych przeznaczonych do użytku dzieci zamontować miski ustępowe wiszące 

przeznaczone do użytku dzieci (np. miska wisząca Technic Kind lub równoważna), umywalki z 

półpostumentem (np. Nova Top 50 lub równoważna). Baterie umywalkowe w łazienkach 

zamontować jako stojące, jednouchwytowe ze stałą wylewką. W pomieszczeniach związanych z 

funkcjonowaniem kuchni 0/13, 0/12, 0/11, 0/10 zamontować gastronomiczne stoły ze zlewem ze stali 

nierdzewnej z baterią stojącą z ruchoma wylewką, umywalki zamontować jako zabudowane ze stali 

nierdzewnej w pomieszczeniach 0/13, 0/12 z baterią stojącą łokciową. W pomieszczeniach 

porządkowych 0/5, 1/4 zamontować zabudowany niski zlew ze stali nierdzewnej z baterią stojącą z 

prysznicem. Instalacja ciepłej wody wraz z cyrkulacją zapewnia możliwość okresowej dezynfekcji 

termicznej. 

Instalację hydrantową wykonać z rur stalowych podwójnie ocynkowanych (przewód główny DN40). 

Na instalacji zamontować zawór zwrotny antyskażeniowy, zawór kulowy odcinający. Trasa wg 

rysunku. Przewody prowadzić pod stropem. Zaizolować otulina kauczukową gr.9mm (stosowana w 

instalacjach chłodniczych) Kaiflex lub równoważna. Instalację wyposażyć w hydranty wewnętrzne 

pożarowe DN25 (zawór hydrantowy DN25, wąż półsztywny 20m, prądownica) montowane w 

szafkach naściennych wraz z gaśnicą ABC (2kg). Hydranty  należy  zamontować  na  wysokości  

około  1,4m.  Zawór odcinający  dopływ  wody  do  hydrantu  powinien  być  umieszczony  poniżej  

bębna  lub  z jego boku.  Minimalne  ciśnienie  przed  zaworem  hydrantowym wynosi  0,2MPa.  

Maksymalne ciśnienie nie może być większe od 0,9MPa.Podejścia do zaworów hydrantowych 

wyposażyć w zawory kulowe 3/8” w celu okresowego sprawdzenia drożności instalacji. Łączenie 

gwintowane, skręcane (mufy). Wydajność nominalna  hydrantów  wewnętrznych  przy  ciśnieniu  

nominalnym  0,2MPa,  mierzonym  na zaworze hydrantowym podczas poboru wody, wynosi dla 

hydrantu wewnętrznego DN25 – 1,0 [dm3/s]. Instalację  p.poż.  należy  poddać  próbie  ciśnieniowej,  

na ciśnienie  równe  160  [N/cm2]. Wszystkie  kropliste  przecieki  są  niedopuszczalne.  Wymagane  

minimalne  ciśnienie  dla instalacji ppoż. wynosi 4[bar]. 

 

Próby  szczelności  instalacji  zimnej,  ciepłej  wody  i cyrkulacji  należy  przeprowadzić bezpośrednio  

po  zakończeniu  montażu,  przed  wykonaniem  przykryć  w  bruzdach  ściennych i posadzce,  

zgodnie  z  „Warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  rurociągów  z  tworzyw sztucznych”. 

Armaturę czerpalna montować po przeprowadzeniu prób szczelności, na czas próby należy zastąpić 

ją korkami. Instalację  należy  napełnić  wodą  wodociągową,  dokładnie  odpowietrzając  w 

najwyższych punktach, a następnie sprawdzić czy wszystkie połączenia przewodów i armatury są 

szczelne. Po  stwierdzeniu  szczelności,  instalację  należy  poddać  próbie  podwyższonego  
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ciśnienia. Wielkość ciśnienia próbnego powinna być 1,5 - krotnie wyższa od ciśnienia roboczego. 

Próby  wykonać  przy  odłączonym  zaworze  bezpieczeństwa  i  naczyniu  wzbiorczym  systemu 

zamkniętego. Próby szczelności winny być odebrane przez Inspektora Nadzoru. Z 

przeprowadzonych prób sporządzić protokoły. Po przeprowadzeniu próby ciśnieniowej, instalacja 

musi być poddana ponownemu płukaniu, w celu  usunięcia  zanieczyszczeń  montażowych.  

Płukanie  musi  być  wykonane  wodą przepuszczoną przez filtr siatkowy. Płukanie należy 

przeprowadzić silnym strumieniem wody filtrowanej,  przy  pełnym  ciśnieniu  dyspozycyjnym  na 

dopływie,  przy  całkowicie  otwartych wszystkich zaworach czerpalnych. Po  próbach  szczelności  

wykonać  odbiory  instalacji  przewidziane  w  „W  warunkach technicznych  wykonania  i  odbioru  

rurociągów  z  tworzyw  sztucznych”  oraz  „Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlano-montażowych”, tom II. 

 

1.3.4.1.3.4.1.3.4.1.3.4. Instalacja solarna.Instalacja solarna.Instalacja solarna.Instalacja solarna. 
W celu podgrzewu wody dodatkowo zaprojektowano instalacje solarną (termiczną). Zaprojektowana 

instalacja składa się z 6 kolektorów słonecznych płaskich (powierzchnia czynna 1,827m2 np. KS2000 

TLP AC lub równoważne) spiętych w dwie bateria po 3 kolektory montowane na dachu wg rysunku. 

W celu rozprowadzenia medium grzejnego (glikol propylenowy) należy zastosować przewody 

elastyczne ze stali nierdzewnej w izolacji kauczukowej. Przewody należy prowadzić w przestrzeni 

poddasza. Instalacja pracować będzie poprzez zespół pompowo-sterowniczy (np. ZPS 18e-01 lub 

równoważny) wyposażony w zawór bezpieczeństwa, pompę, zawór mieszający, naczynie wzbiorcze 

przeponowe 24L (solarne). Instalację należy podłączyć do dolnej wężownicy podgrzewacza cwu o 

pojemności 500L wg wytycznych dla instalacji cwu. 

 

1.3.5.1.3.5.1.3.5.1.3.5. Kotłownia gazowa o mocy 90kW.Kotłownia gazowa o mocy 90kW.Kotłownia gazowa o mocy 90kW.Kotłownia gazowa o mocy 90kW. 
Projektowany budynek jest w III strefie klimatycznej, tz = -20˚C. 

Kotłownia jako pomieszczenie zamknięte, wydzielone pożarowo zgodnie z WT2002. 

Powierzchnia kotłowni 8,70m2, wysokość kotłowni 2.6m, kubatura ≈ 22,60m3. 

Obliczeniowe zapotrzebowanie na moc cieplną ok. 65kW. Okresowe maksymalne zapotrzebowanie 

na moc ciepła technologicznego (nagrzewnica w centrali nawiewnej, nagrzewnice w stołówce) ok. 

20-30kW przy jednoczesnym osłabieniu mocy grzewczej oddawanej przez grzejniki w stołówce 

(regulacja ręczna). Dobrano kocioł gazowy (GZ50) kondensacyjny wiszący o mocy 90kW (MCA 90 

lub równoważny) wraz z regulatorem pracy zintegrowanym z kotłem (regulacja pogodowa).  

90kW / 22.6m3 = 3.98 kW/m3.98 kW/m3.98 kW/m3.98 kW/m3333    < 4.65 kW/m< 4.65 kW/m< 4.65 kW/m< 4.65 kW/m3333,,,, warunek spełniony.warunek spełniony.warunek spełniony.warunek spełniony. 

Zakładana praca kotła na parametrach 65/50˚C. Kocioł należy wyposażyć w komin spalinowy ze stali 

kwasoodpornej Ø100 dwuścienny izolowany, gr. izolacji 2.5cm. Komin wyprowadzić ponad dach 
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kotłowni, przytwierdzić systemowymi obejmami do elewacji. Wszystkie  roboty  montażowe  komina  

wykonać  zgodnie  z zaleceniami  producenta kominów. Długość komina ok. 7m. Z pracą kotła 

związane będzie wydzielanie kondensatu. Kondensat należy usunąć zrzucając go do kanalizacji 

poprzez przejście przez neutralizator zamontowany obok kotła. Jako przewód powietrzny 

dostarczający powietrze do spalania gazu należy zamontować przewód Ø100 stalowy ocynkowany 

spiro, przed przejściem w ścianie zewnętrznej rozszerzyć na Ø125, zakończyć czerpnią na elewacji. 

Prowadzić pod stropem wg rysunku, zaizolować termicznie otuliną z wełny mineralnej gr. 2.5cm.  

Przewody od kotła do rozdzielacza wykonać jako stalowe, spawane DN50, zaizolować 

antykorozyjnie (podwójna powłoka malarska), zaizolować otuliną PUR gr. 30mm. Zaprojektowano 

rozdzielacze stalowe DN150 – instalacja na cztery obiegi grzewcze. Na przewodzie zasilania od 

kotła do rozdzielacza zamontować zawór bezpieczeństwa SYR 1915 DN20 (3.5bar) lub 

równoważny. Instalację kotłową wyposażyć w naczynie wzbiorcze przeponowe 100L (NG100 lub 

równoważne). Rura wzbiorcza DN25. Napełnianie zładu będzie odbywało się przy użyciu wody 

wodociągowej, o ciśnieniu wody w instalacji. Połączenie do napełniania zładu z instalacją 

wodociągową projektuje się rozłączne w postaci węża elastycznego. W celu wentylacji 

pomieszczenia kotłowni zaprojektowano przewód nawiewny „Z” 20x30cm (wlot min. 2m nad terenem 

wylot 0,3m nad podłogą kotłowni) oraz dwa kanały wywiewne Ø150. Wszelkie przejścia przewodów 

przez ściany wewnętrzne wykonać w zabezpieczeniu ogniochronnym nie mniejszym niż EI 60,  

przejścia przez strop wykonać w zabezpieczeniu ogniochronnym nie mniejszym niż REI 60. 

Zabezpieczenia wykonać dla otworów  o średnicy powyżej 4cm z zastosowaniem: ogniochronna 

zaprawa, masa, kołnierz. 

 

1.3.6.1.3.6.1.3.6.1.3.6. Wewnętrzna instalacja ogrzewcza.Wewnętrzna instalacja ogrzewcza.Wewnętrzna instalacja ogrzewcza.Wewnętrzna instalacja ogrzewcza.    

Projektowaną instalację ogrzewczą tworzyć będą cztery obiegi grzewcze. 

Obieg 1, DN35x1.5, rury stalowe niskowęglowe, ocynkowane łączone systemem „press” np. 

Steel lub równoważne). Obieg zasila instalację grzejnikową parteru i piętra małych pomieszczeń 

użytkowych. Obieg z możliwością podmieszania zasilany pompą elektroniczną, H=1.8m, V=1.6m3/h. 

Przewody należy prowadzić pod stropem z użyciem systemu podwieszeń z zastosowaniem kompensacji 

(wg producenta). Instalację należy wyposażyć w odpowietrzniki automatyczne montując je w najwyższych 

punktach. Przewody należy zaizolować termicznie otuliną PUR gr.30mm. W wyznaczonych miejscach 

instalacja schodzi w warstwę podłogi i należy ją prowadzić w warstwie styropianu. Przewody 

prowadzone w podłodze wykonać jako PERT z powłoką antydyfuzyjną EVOH łączone systemem 

„push” z użyciem metalowych pierścieni nasuwanych i łączników mosiężnych. Przewody zaizolować 

otuliną z pianki PE gr.6mm. 
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Obieg 2, DN35x1.5, rury stalowe niskowęglowe, ocynkowane łączone systemem „press” np. 

Steel lub równoważne). Obieg zasila instalację grzejnikową parteru i piętra pomieszczeń stołówki 

oraz sal dla dzieci . Obieg z możliwością podmieszania zasilany pompą elektroniczną, H=1.8m, 

V=1.8m3/h. Przewody należy prowadzić pod stropem z użyciem systemu podwieszeń z 

zastosowaniem kompensacji (wg producenta). Instalację należy wyposażyć w odpowietrzniki 

automatyczne montując je w najwyższych punktach. Przewody należy zaizolować termicznie otuliną 

PUR gr.30mm. W wyznaczonych miejscach instalacja schodzi w warstwę podłogi i należy ją 

prowadzić w warstwie styropianu. Przewody prowadzone w podłodze wykonać jako PERT z powłoką 

antydyfuzyjną EVOH łączone systemem „push” z użyciem metalowych pierścieni nasuwanych i 

łączników mosiężnych. Przewody zaizolować otuliną z pianki PE gr.6mm. 

Obieg 3, DN42x1.5, rury stalowe niskowęglowe, ocynkowane łączone systemem „press” np. 

Steel lub równoważne. Obieg zasila nagrzewnice wodne w centrali wentylacyjnej nawiewnej oraz 

aparatach grzewczych montowanych w stołówce, zasilany pompą elektroniczną H=2.5m, 

V=3.0m3/h. Obieg regulowany ilościowo, bez podmieszania. Nagrzewnica w centrali wentylacyjnej 

regulowana będzie sterownikiem centrali w zależności od temperatury powietrza nawiewanego. 

Aparaty grzewcze montowane w stołówce (LeoFS lub równoważne) pod stropem z uwzględnieniem 

wytycznych producenta sterowane będą regulatorami indywidualnymi (regulacja płynna). 

Obieg 4, DN35x1.5 rury stalowe niskowęglowe, ocynkowane łączone systemem „press” np. Steel 

lub równoważne. Obieg zasila wężownicę zamontowaną w podgrzewaczu cwu o pojemności 500L.   

Obieg zasilany pompą elektroniczną H=2.0m, V=2.0m3/h. 

Trasy i rozmieszczenie urządzeń wg rysunku. Ważniejsze rozgałęzienia instalacji wyposażyć w 

zawory odcinające.  

Jako elementy grzejne obiegów 1 i 2 zamontować grzejniki stalowe, płytowe dolnozasilane z 

zaworem termostatycznym np. grzejniki typu CN-KV, Integra lub równoważne. Grzejniki podłączyć z 

użyciem dolnego modułu podłączeniowego, wyposażyć w indywidualne odpowietrzniki. Obiegi 

regulować hydraulicznie miejscowo (nastawy wstępne, zawór dwudrogowy przy nagrzewnicach w 

stołówce) oraz strefowo za pomocą regulatorów różnicy ciśnienia np. 4007 lub równoważny. 

Próby  szczelności  instalacji  centralnego  ogrzewania należy  przeprowadzić bezpośrednio po 

zakończeniu montażu instalacji c.o. Instalację c.o. należy napełnić wodą wodociągową, dokładnie 

odpowietrzając w najwyższych punktach, a następnie sprawdzić czy wszystkie połączenia 

przewodów i armatury są szczelne. Po  stwierdzeniu  szczelności,  instalację  należy  poddać  próbie  

podwyższonego  ciśnienia. Wielkość  ciśnienia  próbnego  powinna  równać  się  najwyższemu  

ciśnieniu  roboczemu powiększonemu  o  2[bar].  Próby  wykonać  przy  odłączonym  zaworze  

bezpieczeństwa i naczyniu wzbiorczym systemu zamkniętego. Po przeprowadzeniu próby 



PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY: Rozbudowa szkoły podstawowej w Jurkowicach o blok żywieniowy, przedszkole, 
termomodernizacja i budowa kompleksu sportowego. Instalacje sanitarne. 

 

DIMENSA Arkadiusz Ślęzak 
TARNOBRZEG (39-400); ul. Konstytucji 3 Maja 4/4; NIP 867-202-16-85 
tel. 510-715-389; dimensa.pro@gmail.com 

[9] 

ciśnieniowej, instalacja musi być poddana ponownemu płukaniu, w celu  usunięcia  zanieczyszczeń  

montażowych.  Płukanie  musi  być  wykonane  wodą przepuszczoną przez filtr siatkowy. Płukanie 

należy przeprowadzić silnym strumieniem wody filtrowanej,  przy  pełnym  ciśnieniu  dyspozycyjnym  

na dopływie,  przy  całkowicie  otwartych wszystkich zaworach czerpalnych. Po  próbach  

szczelności  wykonać  odbiory  instalacji  przewidziane  w  „W  warunkach technicznych  wykonania  

i  odbioru  rurociągów  z  tworzyw  sztucznych”  oraz  „Warunkach technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlano-montażowych”, tom II. Próby szczelności winny być wykonane w obecności 

Inspektora Nadzoru. Z przeprowadzonych prób sporządzić protokoły. 

 

1.3.7.1.3.7.1.3.7.1.3.7. Instalacja wentylacyjna.Instalacja wentylacyjna.Instalacja wentylacyjna.Instalacja wentylacyjna.    
Ogólnie projektowany budynek wentylowany będzie wentylacją grawitacyjną kanałami Ø150, 200, 

250 z zamontowanymi hybrydowymi nasadami kominowymi. Powietrze nawiewane będzie poprzez 

nawietrzaki z możliwością regulacji wielkości szczelin montowane pod stropem wg rysunku (część 

architektoniczna). Pomieszczenie kotłowni wentylowane będzie bez nasady hybrydowej  - opis w 

dziale dotyczącym kotłowni gazowej. W pomieszczeniu kuchni zaprojektowano wentylację 

mechaniczną nawiewno–wywiewną. Dokonano podziału wywiewanego powietrza podczas pracy 

kuchni tzn. przez okap gastronomiczny usuwane jest 90% powietrza a 10% przez kanał wywiewny 

zakończony hybrydową nasadą kominową Ø150. Wywiew 10%-owy zapewnia ciągłą wentylację 

powietrza w okresach postoju pracy kuchni. Zaprojektowano okap centralny wywiewny ze stali 

nierdzewnej 1.2m x 4m z filtrami labiryntowymi (dwusegmentowy; segment 1.2x2m) z dwoma 

króćcami wywiewnymi Ø250. Wysokość okapu nad urządzeniami kuchennymi 0.9m. każdy segment 

wyposażono w możliwość odcięcia/regulacji za pomocą przepustnicy jednopłaszczyznowej. Przewód 

zbiorczy wywiewny Ø355. Przewody wywiewne od okapu do wentylatora zamontować jako „spiro” z 

blachy nierdzewnej. Przewód wywiewny wyprowadzić ponad dach, zamontować wentylator dachowy 

CTVTØ315 z wyrzutem pionowym (4 bieguny) lub równoważny. Nawiew do pomieszczenia kuchni 

zapewniać będzie centrala nawiewna (2480 m3/h) z nagrzewnicą wodną  montowana na poddaszu. 

Centralę należy wyposażyć w przepustnice odcinające, tłumik, połączenie elastyczne oraz system 

przeciwzamrożeniowy. Czerpnia wyprowadzona ponad dach wg rysunku. Kanał nawiewny Ø355 

prowadzić poddaszem oraz w szachcie wg rysunku. W pomieszczeniu kuchni rozdzielić na dwa 

kanały Ø315, zamontować przepustnice. Kanały prowadzić pod stropem wg rysunku. Kanał 

wyposażyć w kratki nawiewne montowane na kanałach okrągłych 625x125mm. Dodatkowo w kuchni 

zamontować nawietrzak NP2 pod stropem. Przewód nawiewny i wywiewny prowadzony w szachcie 

zaizolować termicznie matą z wełny mineralnej gr. 2.5cm.  

 

1.3.8.1.3.8.1.3.8.1.3.8. Wewnętrzna instalacja gazowa wraz z aktywnym systemem bezpieczeństwa instalacji gazowej.Wewnętrzna instalacja gazowa wraz z aktywnym systemem bezpieczeństwa instalacji gazowej.Wewnętrzna instalacja gazowa wraz z aktywnym systemem bezpieczeństwa instalacji gazowej.Wewnętrzna instalacja gazowa wraz z aktywnym systemem bezpieczeństwa instalacji gazowej.    
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Wewnętrzną instalację gazową zaprojektowano jako część od szafki gazowej na budynku do 

przyborów (odbiorników) gazowych. W szafce zamontowano rozdzielacz spawany z rur stalowych 

dla nitki zasilającej kuchnię oraz kotłownie. Na przewodach rozdzielczych (DN32 kuchnia, DN32 

kotłownia) w szafce zamontować zawory odcinające gwintowane oraz MAG3 DN32 (korpus 50 z 

przeciwkołnierzami). Instalację gazową prowadzić wierzchem elewacji. Wejście do budynku wykonać 

w rurach ochronnych. Przejście przez przegrody pionowe i poziome wykonać w rurach ochronnych 

wg rysunku. Przewody prowadzić pod stropem.  

W pomieszczeniu kuchni zejść przewodem gazowym pionowo w dół i prowadzić przy słupie 

stalowym zaprojektowanym jako konstrukcja wsporcza dla przewodu gazowego. Na odcinku 

pionowym zamontować zawór odcinający DN32 (odcięcie wszystkich urządzeń). Poziomy odcinek 

zasilający przybory kuchenne prowadzić 40-50cm nad podłogą na wspornikach. Każde podejście do 

przyboru gazowego zaopatrzyć w zawór odcinający DN20. Podejścia do przyborów kuchennych 

wykonać stosując atestowane zbrojone elastyczne przewody gazowe DN15. 

Podejście do kotła gazowego wykonać przewodami stalowymi (podejście sztywne), zaopatrzyć w 

zawór odcinający DN20 i filtr siatkowy. 

Wszystkie zawory odcinające zamontować w miejscach łatwodostępnych. Przewody zabezpieczyć 

antykorozyjnie powłokami malarskimi (dwie warstwy). 

Próbie szczelności należy poddać całą instalację gazową. Próbę szczelności instalacji należy  

wykonać  za  pomocą  sprężonego  powietrza  lub  gazu  obojętnego  pod  ciśnieniem 100 [kPa],  

utrzymując  je  przez  30  minut.  Do  wykonania  próby  szczelności  niedopuszczalne jest 

stosowanie gazów palnych. Do prób szczelności nie należy przystąpić bezpośrednio po napełnieniu 

instalacji powietrzem lub  gazem  obojętnym,  ponieważ  temperatura  sprężonego  powietrza  jest  

wyższa  od temperatury  otoczenia.  Stabilizacja  temperatury  otoczenia  następuje  po  pewnym 

czasie, zależnym od objętości przewodów poddanych próbie szczelności oraz temperatury 

otoczenia. Ze względu na możliwość wystąpienia wahań temperatury powietrza wewnątrz 

przewodów i tym samym zmian ciśnienia, próby szczelności nie można tez wykonywać w 

warunkach, gdy cześć  instalacji  podlega  wpływom  promieniowania  słonecznego.  

Przeprowadzenie  próby odbiorowej jest możliwe wówczas, gdy urządzenie do  pomiaru ciśnienia 

będzie wykazywało stabilność ciśnienia. Próbie szczelności należy poddać całą instalację gazową. 

Próbę szczelności instalacji należy  wykonać  za  pomocą  sprężonego  powietrza  lub  gazu  

obojętnego  pod  ciśnieniem 100 [kPa],  utrzymując  je  przez  30  minut.  Do  wykonania  próby  

szczelności  niedopuszczalne jest stosowanie gazów palnych. Do prób szczelności nie należy 

przystąpić bezpośrednio po napełnieniu instalacji powietrzem lub  gazem  obojętnym,  ponieważ  

temperatura  sprężonego  powietrza  jest  wyższa  od temperatury otoczenia.  Stabilizacja  
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temperatury  otoczenia  następuje  po  pewnym  czasie, zależnym od objętości przewodów 

poddanych próbie szczelności oraz temperatury otoczenia. Ze względu na możliwość wystąpienia 

wahań temperatury powietrza wewnątrz przewodów i tym samym zmian ciśnienia, próby szczelności 

nie można tez wykonywać w warunkach, gdy cześć  instalacji  podlega wpływom  promieniowania  

słonecznego.  Przeprowadzenie  próby odbiorowej jest możliwe wówczas, gdy urządzenie do  

pomiaru ciśnienia będzie wykazywało stabilność ciśnienia. 

Instalację wyposażono w aktywny system bezpieczeństwa instalacji gazowej (ASBIG) oddzielny dla 

kotłowni i kuchni. W skład systemu zamontowanego wchodzi: moduł sterujący, dwa detektory 

metanu, zawór odcinający MAG3, sygnalizacja optyczno-akustyczna montowana na elewacji. 

 

1.3.9.1.3.9.1.3.9.1.3.9. ZewnętZewnętZewnętZewnętrzna zalicznikowa instalacja gazowa.rzna zalicznikowa instalacja gazowa.rzna zalicznikowa instalacja gazowa.rzna zalicznikowa instalacja gazowa.    
Zaprojektowano instalację gazową prowadzoną w gruncie od punktu redukcyjno-pomiarowego 

lokalizowanego w szafce w ogrodzeniu do szafki gazowej z zaworami MAG3 lokalizowanej na 

elewacji. Gaz prowadzić przewodem PE(100) Ø63, SDR11, ok. 1m ppt, długość ok 80m. wejście w 

grunt wykonać stalowym podejściem gazowym DN50/PE63. Trasą oznakować taśmą ostrzegawczą i 

drutem lokalizującym wg rysunku. Zaprojektowano punkt redukcyjno-pomiarowy tzn: reduktor FM25, 

gazomierz G10 z rejestratorem impulsów (z antenką poza szafkę gazową), zawór odcinający DN50 

wg rysunku. Punkt wyposażyć w manometry zegarowe przed i za reduktorem w celu kontroli 

ciśnienia. Próbę szczelności wykonać wg wytycznych dla budowy przyłączy gazowych. 

 

1.3.10.1.3.10.1.3.10.1.3.10. WymaganiaWymaganiaWymaganiaWymagania    przeciwpożarowe przeciwpożarowe przeciwpożarowe przeciwpożarowe ––––    instalacje sanitarne.instalacje sanitarne.instalacje sanitarne.instalacje sanitarne.    

1. Instalacje i urządzenia technologiczne zamontowane w kotłowni pod względem zabezpieczenia 

pożarowego powinny odpowiadać warunkom technicznym określonym w polskich normach oraz 

przepisach szczegółowych. 

2. Kotłownię wyposażyć w podręczny sprzęt gaśniczy – gaśnica min. 4kg (ABC). 

3. Sprzęt gaśniczy powinien być dobierany  w zależności od zagrożenia pożarowego obiektu, 

kategorii zagrożenia ludzi, wielkości obciążenia ogniowego oraz powierzchni. 

4. Zasady rozmieszczania sprzętu gaśniczego: 

- sprzęt powinien być umieszczony w miejscach łatwo dostępnych i widocznych, przy wejściach, 

przy przejściach i korytarzach, przy wyjściach na zewnątrz, 

- do sprzętu powinien być zapewniony dostęp o szerokości co najmniej 1.0 m, 

- sprzęt należy umieszczać w miejscach nie narażonych na uszkodzenia mechaniczne oraz 

działanie źródeł ciepła, 

- odległość dojścia do sprzętu nie powinna być większa niż 30.0 m, 
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5. Zamontować okna bez klasy odporności ogniowej, pomieszczenia, drzwi do kotłowni zamontować 

jako bez odporności ogniowej z samozamykaczem i zamkiem przeciwpanicznym. 

6. Ściany wewnętrzne wykonać jako EI 60, strop REI 60 

7. Wszelkie przejścia instalacjami sanitarnymi i elektrycznymi o średnicy powyżej 4cm 

wychodzącymi z pomieszczenia kotłowni zabezpieczyć ogniowo masami ognioochronnymi tak aby 

przejście spełniało warunki odporności nie mniej niż EI 60 dla ścian wewnętrznych, nie mniej niż REI 

60 dla stropów. 

8.  Budynek zabezpieczyć zewnętrznym nadziemnym hydrantem przeciwpożarowym DN580 

 

1.3.11.1.3.11.1.3.11.1.3.11. Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.    

Wg załącznika. 

 
2.2.2.2. Część obliczeniowa.Część obliczeniowa.Część obliczeniowa.Część obliczeniowa.    

    

2.1.2.1.2.1.2.1. Przepływ obliczeniowy wody, dobór wodomierzaPrzepływ obliczeniowy wody, dobór wodomierzaPrzepływ obliczeniowy wody, dobór wodomierzaPrzepływ obliczeniowy wody, dobór wodomierza    

    
 

nazwa
wypływ normatywny 

[dm3/s]
ilość suma

umywalka 0,14 13 1,82

miska ustępowa 0,13 6 0,78

zawór czerpalny DN20 0,5 1 0,5

zawór czerpalny DN15 0,3 2 0,6

zlew 1 komorowy 0,14 4 0,56

zlew 2 komorowy 0,14 4 0,56

zmywarka 0,15 1 0,15

suma ogólna 4,97

przepływ obl. 3,37 dm3/s  

Dobrano wodomierz JS10 DN32. 

2.2.2.2.2.2.2.2. Grupa bezpieczeństwa dla instalacji wodociągowej.Grupa bezpieczeństwa dla instalacji wodociągowej.Grupa bezpieczeństwa dla instalacji wodociągowej.Grupa bezpieczeństwa dla instalacji wodociągowej.    

    

2.2.1.2.2.1.2.2.1.2.2.1. Zawór Zawór Zawór Zawór bezpieczeństwa bezpieczeństwa bezpieczeństwa bezpieczeństwa ––––    woda użytkowawoda użytkowawoda użytkowawoda użytkowa....    

Ciśnienie pracy 6 bar. Dobrano zawór SYR2115 DN20. 

 

2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2. Naczynie wzbiorcze przeponowe do wody użytkowej.Naczynie wzbiorcze przeponowe do wody użytkowej.Naczynie wzbiorcze przeponowe do wody użytkowej.Naczynie wzbiorcze przeponowe do wody użytkowej. 

Pojemność podgrzewacza 500dm3, podgrzew od 10˚C do 60˚C. 



PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY: Rozbudowa szkoły podstawowej w Jurkowicach o blok żywieniowy, przedszkole, 
termomodernizacja i budowa kompleksu sportowego. Instalacje sanitarne. 

 

DIMENSA Arkadiusz Ślęzak 
TARNOBRZEG (39-400); ul. Konstytucji 3 Maja 4/4; NIP 867-202-16-85 
tel. 510-715-389; dimensa.pro@gmail.com 

[13] 

Ve = Va*ρ*∆ν; 

Va – pojemność podgrzewacza 

ρ – gęstość wody w 10˚C,    999.7 kg/m3 

∆ν – przyrost objętości  0,0168 dm3/kg 

 

Ve = 0.5*999.7*0.0168 = 8.4 dm3, 

pe = 6bar, 

po = 3bar ciśnienie wstępne w naczyniu 

 

Vnmin = Ve*(pe+1)/(pe-po) = 8.4*(6+1)/(6-3) =19.6dm3  

Dobrano naczynie wzbiorcze przeponowe DD33, 33dm3 

 

2.3.2.3.2.3.2.3. Grupa Grupa Grupa Grupa bezpieczeństwa dla instalacji ogrzewczej.bezpieczeństwa dla instalacji ogrzewczej.bezpieczeństwa dla instalacji ogrzewczej.bezpieczeństwa dla instalacji ogrzewczej.    

    

2.3.1.2.3.1.2.3.1.2.3.1. Zawór bezpieczeństwa Zawór bezpieczeństwa Zawór bezpieczeństwa Zawór bezpieczeństwa ––––    instalacja ogrzewczainstalacja ogrzewczainstalacja ogrzewczainstalacja ogrzewcza    

Dobrano zawór SYR 1915 DN20, p=3.5 bar 

m>= 3600*Q/r 

Q – moc kotła  [kW] 

r – ciepło parowania (3.5bar) 

m>= 3600*90/2107 = 153.77 kg/h 

 

A = m / [10*K1*K2**(p1+0.1)] 

 

= 0.9* rz (karta katalogowa przyjętego zaworu) = 0.9*0.55= 0.495 

K1 = 0.533 

K2 = 1 

p1 = 0.35MPa (proj. otwarcie zaworu) 

 

A = 153.77 / [10*0.533*1*0.495*(0.35+0.1)] = 129.52 mm2 

do = [4*129.52/3.14]0.5 = 12.85 mm   minimalna średnica króćca dopływowego.  

Dobrano zawór z króćcem ¾”. Warunek spełniony. 

 

2.3.2.2.3.2.2.3.2.2.3.2. Naczynie wzbiorcze przeponowe dla instalacji ogrzewczej.Naczynie wzbiorcze przeponowe dla instalacji ogrzewczej.Naczynie wzbiorcze przeponowe dla instalacji ogrzewczej.Naczynie wzbiorcze przeponowe dla instalacji ogrzewczej.    
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po – 0.8+0.2= 1bar 

pe – ciśnienie końcowe 3bar 

Va - pojemność instalacji 700 dm3 = 0.7 m3 

Ve – pojemność ekspansji 

 

Ve = Va*ρ*∆ν = 0.7*999.7*0.0287 = 20.1dm3 

Vv = 0.01*Va = 0.01*7 = 7 dm3 

 

Vnmin = (Ve+Vv)*(pe+1)/(pe-po)= (20.1+7)*(3+1)/(3-1)= 54.2 dm3 

Dobrano naczynie NG100. 

 
2.4.2.4.2.4.2.4. Urządzenia wentylacyjne – kuchnia 

 
2.4.1.2.4.1.2.4.1.2.4.1. Wentylator wyciągowy (okap gastronomiczny) 

 
Urządzenia: 

- kocioł warzelny 80L, Qj = 4000W 

- kuchnia gazowa 4p+piekarnik, Qj = 10500W 

- patelnia gazowa 50L, Qj = 4000W 

- taboret gazowy 9kW, Qj = 4200W 

Razem Qj = 22700W, współczynnik jednoczesności 0.70. 

Qj obliczeniowe = 0.70* 22700 = 15890W 

 

V = 0.7*Qj obl /(ρ*cp*∆t) = 0.7*15.89 / (1.2*1*15) = 0.62 m3/s ≈ 2230 m3/h 

Dobrano wentylator CTVTØ315 z wyrzutem pionowym (4 bieguny) lub równoważny. 

 

2.4.2.2.4.2.2.4.2.2.4.2. Centrala nawiewna – kuchnia 

2230=0.9*Vnaw, 

Vnaw = 2480 m3/h. 

Dobrano centralę nawiewną o przepływie 2480 m3/h np. VS-21-R-H/S lub równoważna. 

 

2.4.3.2.4.3.2.4.3.2.4.3. Tabela Tabela Tabela Tabela bilansu powietrza.bilansu powietrza.bilansu powietrza.bilansu powietrza.    

POMIESZCZENIE KUBATURA 
[m3] 

NAWIEW 
[m3] 

URZĄDZENIENIE 
NAWIEWU 

WYWIEW 
[m3] 

URZĄDZENIENIE 
NAWIEWU 

0/5 
pomieszczenie 
gospodarcze 

6.8 m3 60 m3/h 
 

infiltracja 
kratka w drzwiach 

 

60 m3/h wentylacja 
hybrydowa 
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0/6+0/7 
przedsionek + ustęp 

personelu 

9.9 m3 60 m3/h Infiltracja 
kratka w drzwiach 

60 m3/h wentylacja 
hybrydowa 

0/8 
schowek na odpadki 

5.7 m3 20 m3/h Infiltracja 
kratka w drzwiach 

20 m3/h wentylacja 
grawitacyjna 

0/9 
szatnia z aneksem 

21.5 m3 20 m3/h Infiltracja 
kratka w drzwiach 

20 m3/h wentylacja 
grawitacyjna 

0/10 
zmywalnia 

25 m3 200 m3/h Infiltracja 
kratka w drzwiach, 
kratka transferowa 

200 m3/h wentylacja 
hybrydowa Ø150 

0/11 
rozdzielnia 

40 m3 200 m3/h Infiltracja 
kratka w drzwiach, 
kratka transferowa 

200 m3/h wentylacja 
hybrydowa Ø150 

0/12 
kuchnia 

86 m3 2480 m3/h 
 

centrala nawiewna,  
nawietrzak 

2480 m3/h wentylator 
dachowy Ø315. 

wentylacja 
hybrydowa Ø150 

0/13 
przygotowalnia 

40 m3 200 m3/h Infiltracja 
kratka w drzwiach, 

nawietrzak 

200 m3/h wentylacja 
hybrydowa Ø150 

0/14 
magazyn 

19.5 m3 20 m3/h Infiltracja 
kratka w drzwiach 

20 m3/h wentylacja 
grawitacyjna 

0/15 + 0/16 
magazyn 

70 m3 60 m3/h Infiltracja 
kratka w drzwiach 

60 m3/h wentylacja 
hybrydowa Ø150 

0/17 
kotłownia 

(kocioł z zamkniętą 
komora spalania) 

28 m3 100 m3/h Kanał nawiewny 
30x20cm 

100 m3/h 2x kanał wywiewny 
Ø150 

0/18 
stołówka 

495 m3 2400 m3/h 6x nawietrzak, 
infiltracja 

2400 m3/h 3x wentylacja 
hybrydowa Ø250 

1/2 
szatnia/korytarz 

125 m3 100 m3/h Infiltracja, 
nawietrzaki 

100 m3/h 2x wentylacja 
hybrydowa Ø150 

1/4 
pomieszczenie 
gospodarcze 

8.5 m3 20 m3/h Infiltracja 
kratka w drzwiach 

20 m3/h wentylacja 
grawitacyjna 

1/5 
ustęp 

14.5 m3 60 m3/h Infiltracja 
kratka w drzwiach 

60 m3/h wentylacja 
hybrydowa Ø150 

1/7 
sala 

210 m3 500 m3/h Infiltracja, 
nawietrzaki 

500 m3/h wentylacja 
hybrydowa Ø200 

1/8 
ustęp 

20 m3 120 m3/h Infiltracja 
kratka w drzwiach 

120 m3/h wentylacja 
hybrydowa Ø150 

1/9 
Schowek na leżaki 

14 m3 20 m3/h Infiltracja 
kratka w drzwiach 

20 m3/h wentylacja 
grawitacyjna 

1/10 
ustęp 

20 m3 120 m3/h Infiltracja 
kratka w drzwiach 

120 m3/h wentylacja 
hybrydowa Ø150 

1/11 
sala 

210 m3 500 m3/h Infiltracja, 
nawietrzaki 

500 m3/h wentylacja 
hybrydowa Ø200 

 

3.3.3.3. Część rysunkowa.Część rysunkowa.Część rysunkowa.Część rysunkowa. 
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OPIS TECHNICZNY 

  

 

1. Podstawa opracowania 

Podstawą opracowania projektu są następujące dokumenty: 

- Zlecenie Inwestora, 

- Mapy sytuacyjno-wysokościowe w skali 1:500 do celów projektowych, 

- Przepisy i normy obowiązujące w chwili projektowania, 

- Wizja lokalna w terenie oraz uzgodnienia z właścicielem działek. 

2. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przyłącza gazowego średniego ciśnienia do budynku 

oświatowego w Jurkowicach,  Jurkowice 80, 28-210 Bogoria. 

Przyłączany odbiorca gazu (inwestor): Gmina Bogoria, ul. Opatowska 13, 28-210 Bogoria.  

Maksymalne chwilowe zapotrzebowanie na paliwo gazowe dla w/w budynku wyniesie łącznie do 14 

[Nm3/h], na cele grzewcze i przygotowania ciepłej wody, cele technologiczne. 

3. Zakres opracowania 

Zgodnie z wydanymi Warunkami przyłączenia do sieci gazowej niniejsze opracowanie obejmuje 

budowę przyłącza gazowego średniego ciśnienia wraz z punktem redukcyjno-pomiarowym  

zlokalizowanym w ogrodzeniu posesji na ścianie budynku w szafce 1000x700x400mm, min. 0,5m ppt. 

Długość przyłącza s/c: PE Ø25 SDR11 (PE100), L=12   [m] 

Miejsce włączenia: istniejąca sieć gazowa średniego ciśnienia wykonana z rur PEØ32. Włączenie do 

sieci gazowej wykonać poprzez montaż trójnika elektrooporowego PEØ32 z późniejsza redukcja za 

pomocą mufy redukcyjnej PEØ32/25.  

 

4. Budowa przyłącza 

Podczas układania przyłącza gazowego w wykopie otwartym, roboty ziemne należy wykonywać mając 

na względzie zapisy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 03.47.401). Wykopy 

w bezpośrednim zbliżeniu do podziemnej infrastruktury technicznej należy bezwzględnie wykonywać 

ręcznie pod nadzorem upoważnionego przedstawiciela użytkownika. Mechaniczne wykonywanie 

wykopów realizowane może być jedynie na terenach nieuzbrojonych. W przypadku prowadzenia 



wykopów mechanicznych w bezpośrednim zbliżeniu do napowietrznych linii elektroenergetycznych lub 

telekomunikacyjnych należy wyznaczyć odległość bezpieczną. Głębokość wykopów 1,0[m] przy 

szerokości dna wykopu wynoszącej 0,8[m] dla rur w zakresie PE dn25÷90 włącznie. Rury większej 

średnicy winny być montowane w wykopie o szerokości dna stanowiącego sumę dn+0,4[m]. W 

głębokości wykopu została uwzględniona podsypka piaskowa pod rurę polietylenową o grubości 10[cm]. 

Ze względu na niewielkie zagłębienie wykopu, wykonywać wykop o ścianach pionowych bez 

umocnienia. Umocnienie winno być bezwzględnie zastosowane w przypadku pojawienia się gruntów 

mało spoistych i sypkich. Grunt z wykopów przewidziany do ponownego wykorzystania (zasypania 

wykopu) należy składować wzdłuż wykopu po przeciwnej stronie niż zdjęta warstwa humusu. Po 

wykonaniu podsypki piaskowej o miąższości 10[cm] należy przystąpić do prac instalacyjnych 

związanych z montażem przyłącza gazowego. W podsypce wzdłuż przyłącza na rzędnej jego 

posadowienia należy rozciągnąć drut lokalizacyjny. Szczególną uwagę należy zwrócić na fakt, aby drut 

lokalizacyjny nie miał bezpośredniego styku z rurą PE. Znakowanie gazociągu należy wykonać zgodnie 

z wytycznym ZN-G-3001:2001 materiałami, o własnościach spełniających wymagania z ZN-G-

3002:2001 Taśmy ostrzegawcze i lokalizacyjne (drut). Wymagania i badania. Drut o przekroju 1,0mm2 

wykonanego w izolacji DY należy usytuować w obsypce piaskowej 5cm od zewnętrznego obrysu rury. 

Łączenie końców drutu należy tak wykonać, aby zapewnić wytrzymałość mechaniczną, przewodność 

elektryczną oraz odporność na korozję. Drut lokalizacyjny należy galwaniczne połączyć ze stalowym 

gazociągiem i z istniejącym drutem lokalizacyjnym na sieci gazowej . W przypadku wyprowadzeni drutu 

do stalowej skrzynki gazomierzowej należy zabezpieczyć go przed stykiem z obudową. Zasypywanie 

wykopów prowadzić należy sprzętem mechanicznym lub ręcznie z zachowaniem zasad budowy sieci 

gazowych z rur polietylenowych tj.: wykonać obsypkę oraz nadsypkę piaskową o miąższości 10[cm] 

ponad zewnętrzny obrys rury. Zasypanie pozostałego wykopu wykonać materiałem rodzimym uprzednio 

pozbawionym ostrych części stałych. Wykop zagęszczać warstwami o miąższości max 20[cm]. Na 

wysokości ok. 40[cm] ppt należy ułożyć taśmę ostrzegawczą koloru żółtego z czarnym napisem „GAZ” o 

własnościach spełniających wymagania ZN-G-3002:2001 Taśmy ostrzegawcze i lokalizacyjne. 

Wymagania i badania. Wykop należy uzupełnić warstwą humusu, który winien być rozplantowany. Po 

zakończeniu robót ziemnych można przystąpić do czyszczenia gazociągu oraz wykonania próby 

szczelności. 

5. Montaż przyłącza 

Nowoprojektowany przyłącz gazowy należy wykonać z rur polietylenowych (granulat PE100) o 

właściwościach mechanicznych i zgrzewalności, zgodnie z Normą PN-EN-1555-2:2004 Systemy 

przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania paliw gazowych. Polietylen (PE). Część 2. 



Rury. Rury PE powinny być oznakowane w sposób trwały, zawierając podstawowe informacje, 

niezbędne do ich identyfikacji. Oznakowanie winno być naniesione w sposób trwały, w kolorze 

kontrastującym z tłem, w odstępach nie większych niż 1m. Łączenie rur w zakresie PE DN25÷63 

wykonać przy użyciu kształtek elektrooporowych o właściwościach odpowiadających PN-EN-1555-

3:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania paliw gazowych. Polietylen 

(PE). Część 3. Kształtki. Nie należy układać gazociągów w wysokiej temperaturze otoczenia. Należy 

układać rury w dni chłodniejsze lub w godzinach rannych. Niewskazane jest także układnie rur w 

temperaturze poniżej 0[oC], ze względu na małą w tych warunkach elastyczność. Przyłącza domowe z 

rur polietylenowych w odległości minimum 0.5m od zewnętrznego obrysu budynku wykonać z rur 

stalowych zgodnych z normą PN-EN 10208-1:2000 Rury stalowe przewodowe dla mediów palnych. 

Rury o klasie wymagań A. Zapewnienie im właściwej ochrony antykorozyjnej wiąże się z koniecznością 

wykonania izolacji taśmami polietylenowymi. Do izolacji rur stalowych należy stosować taśmy, 

posiadające pozytywną opinię Instytutu Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w Krakowie. Izolacja 

wykonana taśmami PE musi być izolacją wykonaną w klasie dokładności C 50 zgodnie z PN-EN 

12068:2002 Ochrona katodowa. Zewnętrzne powłoki organiczne stosowane łącznie z ochroną 

katodową do ochrony przed korozją podziemnych lub podwodnych rurociągów stalowych. Taśmy 

i materiały kurczliwe. np.: 

1. Primer 1027 

2. 1 x 50% Polyken 942-30 

3. 1 x 50% Polyken 955-30 

gdzie: Primer 1027 - klej pod warstwą wewnętrzną 

Polyken 942-30- taśma wewnętrzna czarna grubości 0,51mm, 

Polyken 955-30- taśma zewnętrzna żółta grubości 0,51mm. 

Izolowanie taśmami samoprzylepnymi powinno odbywać się w temperaturze powyżej +5[°C]. Przy 

temperaturach niższych można wykonywać izolację taśmami samoprzylepnymi takimi, które 

bezpośrednio przed użyciem do izolacji znajdowały się przez dłuższy czas w pomieszczeniu 

o temperaturze +20[°C]. 

Przyłącze gazowe s/c zostanie wykonane z rur PEØ25. Przed wejściem przewodu do punktu 

redukcyjno-pomiarowego należy przejść z PE na stal (podejście gazowe) i  zakończyć zaworem DN20. 

Kolejno zamontowane w szafce gazowej (wg rysunku) zostaną: zawór DN20, reduktor FM25,  

gazomierz G10, zawór DN32 gwint. 

Prognozowany maksymalny możliwy pobór gazu to ok. 14 [Nm3/h].  

 

Skrzyżowania z przeszkodami terenowymi 



Sposób rozwiązania skrzyżowania projektowanej sieci gazowej (o ciśnieniu do 0,5MPa) z obiektami 

podziemnego i naziemnego uzbrojenia terenu wykonano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U.2013.640) oraz przepisami odrębnymi, jak również 

indywidualnymi uzgodnieniami z właścicielami lub zarządcami obiektów. Na etapie budowy gazociągu 

dopuszcza się stopowanie normy PN-91/M-34501 Gazociągi i instalacje gazownicze. Skrzyżowania 

gazociągów z przeszkodami terenowymi. Wymagania. o ile jej zapisy nie są sprzeczne z wymaganiami 

użytkownika obiektu. 

Skrzyżowania sieci gazowej z drogami 

Przy skrzyżowaniu się sieci gazowych (o ciśnieniu do 0,5MPa) z drogami stosowanie rury osłonowej na 

gazociągu jest dopuszczalne w technicznie uzasadnionych przypadkach lub w przypadku wymogu 

Zarządcy. Odległość pozioma końca rury osłonowej od zewnętrznej krawędzi drogi mierzona 

prostopadle do osi obiektu oraz odległość pionowa winna być zgodna z wydanymi przez Zarządcę 

obiektu warunkami. Przy wykonywaniu przekroczeń dróg metodami bezwykopowymi, gazociąg należy 

zabezpieczyć rurą osłonową. Przestrzeń pomiędzy rurą osłonową, a gazociągiem nie powinna być 

wypełniona. Średnica rury osłonowej powinna być większa od średnicy rury przewodowej o minimum 

50mm. Rura osłonowa musi być wykonana z polietylenu o takiej samej gęstości, co rura przewodowa 

szeregu SDR 11 o ile zarządca obiektu nie wymaga inaczej. 

Skrzyżowanie sieci gazowej z podziemnymi liniami telekomunikacyjnymi 

W miejscu skrzyżowania sieci gazowych (o ciśnieniu do 0,5MPa) z liniami telekomunikacyjnymi, 

przewód należy zabezpieczyć rurą dwudzielną typu Arot lub pustakiem kablowym, o ile odległość 

pionowa pomiędzy zewnętrzną ścianką gazociągu a kablem wynosi do 0,5m. Jeżeli odległość pionowa 

pomiędzy siecią gazową, a kablem telekomunikacyjnym wynosi powyżej 0,5m to nie jest wymagane 

zabezpieczenie urządzenia. 

Skrzyżowanie sieci gazowej z podziemnymi liniami elektroenergetycznymi 

W miejscu skrzyżowania sieci gazowych (o ciśnieniu do 0,5MPa) z liniami telekomunikacyjnymi, 

przewód należy zabezpieczyć pustakiem kablowym lub rurą dwudzielną typu Arot, o ile odległość 

pionowa pomiędzy zewnętrzną ścianką gazociągu a kablem wynosi do 0,15[m]. Jeżeli odległość 

pionowa pomiędzy siecią gazową, a kablem telekomunikacyjnym wynosi powyżej 0,5[m] to nie jest 

wymagane zabezpieczenie urządzenia. 



Skrzyżowanie sieci gazowej z nadziemnymi liniami elektroenergetycznymi 

Skrzyżowanie projektowanej sieci gazowej (o ciśnieniu do 0,5MPa) z istniejącymi słupami trakcji 

napowietrznych winno być tak rozwiązane, aby spełnić warunek odległości pionowej: 

0,5[m] dla słupów o napięci linii elektroenergetycznej do 1[kV], 

5,0[m] dla słupów o napięci linii elektroenergetycznej powyżej 1[kV], 

ponadto minimalna odległość sieci gazowej od uziemienia słupa powinna wynosić 2[m]. 

Skrzyżowanie sieci gazowej z siecią wodociągową 

Skrzyżowania sieci gazowej (o ciśnieniu do 0,5MPa) z siecią wodociągową nie wymagają 

zabezpieczenia. 

Skrzyżowanie sieci gazowej z siecią kanalizacji sanitarnej, deszczowej, teletechnicznej oraz 

ciepłowniczej 

Skrzyżowania sieci gazowej z przewodami kanalizacji, należy zabezpieczyć rurą osłonową o długości 

min. 3,0[m] (po 1,5[m] od osi skrzyżowania). Należy ponadto zachować odległość pionową 

min. 0,2[m] między zewnętrzną ścianką rury osłonowej na gazociągu, a zewnętrzną skrajnią przewodu 

kanalizacyjnego. Dopuszcza się w miejscach skrzyżowania sieci gazowej z kanalizacją wykonanie 

połączenia rur gazowych w odległości minimum 2,5[m] od miejsca kolizji. Prace należy prowadzić pod 

nadzorem właściwego operatora sieci. Sposób zabezpieczenia gazociągu został przedstawiony na 

rysunku szczegółowym w części rysunkowej opracowania. 

 

Wszelkie uzbrojenie terenu niezinwentaryzowane na mapach zasadniczych, przedstawiono na 

profilach podłużnych gazociągu.  

Jeżeli w trakcie prac budowlano-montażowych zostaną odkryte dodatkowe miejsca skrzyżowań i 

zbliżeń projektowanego gazociągu z podziemnym lub naziemnym uzbrojeniem terenu należy je 

zaznaczyć na planach sytuacyjnych i wykonać jak skrzyżowanie zgodnie z PN-91/M-34501. 

 

5.1  Punkt redukcyjno-pomiarowy 

Wymagany punkt redukcyjno-pomiarowy zamontowany będzie na ścianie budynku w szafce 

1000x700x400mm minimum 0,5m nad poziomem tereny. W skład punktu redukcyjno-pomiarowego 

będzie wchodzić: 

� Zawór główny kulowy gwint. DN20; 0,6 MPa 

� Reduktor FM25 

� Gazomierz G10 



� Zawór kulowy kołn. DN32; 0,6MPa 

6. Próba szczelności 

Próbę szczelności należy wykonać zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 

26 kwietnia 2013r. W sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie. 

Przed wykonaniem próby szczelności przyłącz gazowy musi być oczyszczony od wewnątrz poprzez 

przedmuchanie sprężonym powietrzem. Czyszczenie wnętrza sieci gazowej należy wykonać po 

ułożeniu jej w wykopie oraz zasypaniu. W celu oczyszczenia przyłącza gazowego należy go 

przedmuchać trzykrotnie strumieniem sprężonego powietrza o ciśnieniu nie mniejszym niż 0,1[MPa]. 

Powierzchnia przekroju wydmuchu powinna być nie mniejsza od 0,64 powierzchni przekroju rurociągu. 

Próbę szczelności sieci gazowej wykonuje się w wykopie, całkowicie zasypanym. Próbę ciśnieniową 

wykonać w czasie 2[h], które należy uzyskać: sprężonym powietrzem, gazem obojętnym wolnym od 

związków tworzących osad) lub gazem ziemnym. W przypadku wykonywania próby szczelności 

powietrzem należy dołożyć wszelkich starań, aby zapobiec zanieczyszczeniu gazociągu wodą oraz, aby 

temperatura medium próbnego przekroczyła 40oC. Bezwzględnie zabrania się wykonywania próby 

ciśnieniowej sprężarką bez sprawnego pochłaniacza oleju. 

 

Protokół z pozytywnym wynikiem próby szczelności jest podstawowym dokumentem odbioru 

gazociągu dopuszczającym do jego zagazowania. 

Ważność próby szczelności wynosi 6 miesięcy. 

Wynik próby uważa się za pozytywny, jeżeli manometr nie wykaże spadku ciśnienia. 



7. Wykaz materiałów: 

lp. Materiał 
jednostka 

miary 
ilość 

Przyłącze gazowe 

1.  Rura przewodowa PEØ25 SDR11 mb. 14 

2.  Podejście gazowe PEØ25/Stal DN20 szt. 1 

3.  Drut lokalizacyjny mb 14 

4.  Taśma ostrzegawcza PE mb 14 

5.  Mufa elektrooporowa redukcyjna PEØ32/25  szt. 1 

6.  Trójnik elektroopoprowy PEØ32 szt. 1 

7.  Primer 1027 dm3 0,5 

8.  Taśma izolująca wewnętrzna 942-30 m2 0,5 

9.  Taśma izolująca zewnętrzna 955-30 m2 0,5 

11. Szafka gazowa 1000x700x400mm szt. 1 

12. Zawór kulowy gwint. DN20 szt. 1 

13. Zawór kulowy gwint. DN32 szt. 1 

14. Reduktor FM25 szt 1 

15. Gazomierz G10  szt 1 

    



 

Lokalizacja obiektu: 

PRZYŁĄCZE GAZOWE ŚREDNIEGO CIŚNIENIA 

Do budynku przedszkola z blokiem żywieniowym w Jurkowicach, Jurkowice 80, 28-210 Bogoria. 
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ZAKRES PRAC: 

Zakres prac objętych opracowaniem określa budowę przyłącza gazowego średniego ciśnienia do budynku przedszkola z 

blikiem żywieniowym w Jurkowicach,  

 

KOLEJNOŚĆ REALIZACJI ROBÓT: 

1. Zagospodarowanie placu budowy 

Zagospodarowanie terenu pod nowobudowany przyłącz gazowy wiąże się z wytyczeniem przez uprawnionego 

geodetę trasy przebiegu rurociągu oraz pasa terenu o szerokości 3[m] licząc od osi projektowanego przyłącza 

gazowego, niezbędny do złożenia humusu oraz urobku ziemi z wykopu. Na czas budowy przyłącza gazowego 

wykop liniowy zostanie zabezpieczony za pomocą taśmy ostrzegawczej. 

2. Roboty ziemne 

Głębokość posadowienia przyłącza gazowego zawiera się w przedziale 0,8÷1,1 [m]. Dno wykopu musi być 

dokładnie oczyszczone z kamieni, korzeni i pozostałości stałych. Pod prowadzonym przyłączem należy wykonać 

podsypkę z przesianego piasku na wysokość minimum 10[cm], w której należy ułożyć drut lokalizacyjny. Po 

ułożeniu rur polietylenowych należy ponownie dokonać obsypki oraz wykonać nadsypkę z przesianego pisaku na 

wysokość minimum 10[cm]. Na częściowo zasypany wykop na wysokości 40[cm] nad gazociągiem należy ułożyć 

taśmę znakującą z folii koloru żółtego z czarnym napisem GAZ. 

Z prowadzeniem robót ziemnych wiąże się: zagrożenie związane z upadkiem pracownika lub osoby postronnej do 

wykopu, zasypanie pracownika w wykopie wąsko przestrzennym oraz potrącenie pracownika łyżką koparki. W 

obrębie prowadzonych wykopów w miejscach bezpośredniego dostępu osób trzecich, należy wokół wykopu na czas 

postoju ustawić balustrady zaopatrzone w ostrzegawcze światło koloru czerwonego. Roboty ziemne pod budowany 

gazociąg należy prowadzić maszynowo. Jedynie miejsca kolizji należy prowadzić ręcznie pod nadzorem operatora 

właściwego dla sieci. Montaż rur w wykonanym wykopie wymaga tymczasowego zabezpieczenia osób i asekuracji. 

3. Roboty instalacyjno-montażowe 

Przyłącze wykonane będzie w technologii polietylenowej. Cały przyłącz gazowy należy wykonać  w technologii PE,  

metodą zgrzewania elektrooporowego od średnicy PE dn 25-50 lub doczołowego. Zgrzewanie należy prowadzić na 

zewnątrz wykopu. Zmian kierunku przebiegu gazociągu należy dokonywać za pomocą atestowanych kształtek, lub 

wykorzystując elastyczność rury polietylenowej. Zgrzewanie rur powinno odbywać się w miejscu zabezpieczonym 

przed wpływami czynników atmosferycznych, najlepiej pod namiotem. Przyłącz gazowy bezpośrednio na ścianie 

budynku  wykonany jest ze stali. Połączenie rur wykonanych ze stali i z PE realizowane jest za pomocą specjalnych 

kształtek adaptacyjnych. Kształtka adaptacyjna PE/stal podobnie jak i cały odcinek stalowego podejścia musi zostać 

zaizolowany taśmą wykonaną z polietylenu celem zabezpieczenia rury przed korozją. 

4. Roboty wykończeniowe 

Roboty wykończeniowe przy budowie przyłącza gazowego  polegają na zasypaniu wykopu z ułożonym w nim 

odcinkiem rury PE, oraz oznakowaniu tego przebiegu za pomocą taśmy znacznikowej w kolorze żółtym i czarnym 

napisem GAZ. Należy również przywrócić teren do stanu pierwotnego. W tym celu w zależności od rodzaju 

nawierzchni wykonuje się: nasadzenia, uzupełnienie ubytków trawy, odtworzenie nawierzchni utwardzonych. 

 

 



WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH: 

Na trasie projektowanego przyłącza  gazowego występują skrzyżowania z podziemnymi istniejącymi sieciami: 

kanalizacja, woda co, enn.  

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE 

Budowa przyłącza gazowego nie stwarza potencjalnego zagrożenia życia i zdrowia, niemniej jednak: 

1. Prace ziemne w miejscach skrzyżowania się budowanego przyłącza gazowego z istniejącą infrastrukturą 

podziemną może spowodować uszkodzenie istniejącej sieci. W związku z powyższym prace ziemne oraz 

instalacyjno-montażowe w miejscu skrzyżowania należy wykonywać ze szczególną ostrożnością oraz pod 

nadzorem przedstawiciela Operatora właściwej sieci. 

2. Prace ziemne w miejscach zbliżenia projektowanego przyłącza gazowego do słupów sieci napowietrznych może 

spowodować uszkodzenie bednarek uziemiających te słupy. Prace ziemne oraz instalacyjno-montażowe w miejscu 

skrzyżowania należy wykonywać ze szczególną ostrożnością oraz pod nadzorem przedstawiciela Operatora 

właściwego urządzenia. 

3. Posadowienie przyłącza gazowego pod drogą krajową/wojewódzką, linii kolejowej oraz cieku wodnego należy 

realizować metodą przewiertu kierowanego. W związku z koniecznością okresowego monitorowania głębokości 

posadowienia głowicy urządzenia przewiertowego, konieczne jest czasowe przekraczanie ciągu komunikacyjnego 

oraz przebywanie bezpośrednio na nim. W związku z powyższym prowadzenie prac przewiertowych należy 

prowadzić w porozumieniu i pod nadzorem Zarządcy właściwego ciągu komunikacyjnego oraz w godzinach 

najmniejszego natężeni ruchu. 

4. Posadowienia przyłącza gazowego pod drogą powiatową/miejską/gminną należy realizować metodą przewiertu 

prostego. W związku z konieczności prowadzenia prac w bezpośrednim zbliżeniu do szlaku komunikacyjnego, 

konieczne jest zachowanie szczególnej ostrożności w stosunku do przejeżdżających pojazdów. 

 

PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA, MIEJSCE I CZAS ICH WYSTĄPIENIA PODCZAS REALIZACJI ROBÓT 

BUDOWLANYCH: 

Budowa przyłącza gazowego nie stwarza potencjalnego zagrożenia życia i zdrowia. Niemniej nieprzestrzeganie 

podstawowych zasad prowadzenia prac gazo niebezpiecznych oraz BHP i Ppoż. może doprowadzić do zaistnienia 

bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia. 

Przyczyny powstawania wypadków przy pracy możemy podzielić na: organizacyjne i techniczne. 

Do przyczyn organizacyjnych powstawania zagrożenia życia i zdrowia możemy zaliczyć: 

- niewłaściwa ogólna organizacja pracy, 

- niewłaściwa organizacja stanowiska pracy, 

Do przyczyn technicznych powstawania zagrożenia życia i zdrowia możemy zaliczyć: 

- niewłaściwy stan czynnika materiałowego, 

- niewłaściwe wykonanie czynnika materiałowego, 

- wady materiałowe czynnika materiałowego, 

- niewłaściwa eksploatacja czynnika materiałowego. 

 

SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU 

- szkolenie pracowników w zakresie prac gazo niebezpiecznych, 



- szkolenie pracowników w zakresie BHP, 

- zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia, 

- zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia. 

Szkolenie pracowników w zakresie prowadzenia prac gazowych niebezpiecznych prowadzone jest indywidualnie dla 

każdej pracy. Przeprowadzenie szkolenia potwierdzane jest przez pracownika własnoręcznym podpisem na poleceniu 

wykonania pracy gazo niebezpiecznej. Szkolenia w dziedzinie BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach 

robotniczych przeprowadza się jako: szkolenie wstępne i szkolenie okresowe. Szkolenia te przeprowadzane są w 

oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkoleń.  

Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni zostać zapoznani z ryzykiem zawodowym związanym z pracą na 

danym stanowisku. Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której nie posiada wymaganych kwalifikacji lub 

potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów BHP. Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i 

higieną pracy na stanowiskach pracy sprawuje kierownik budowy. 

 

ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z 

WYKONYWANIA ROBÓT 

Budowa przyłącza  gazowego  nie stwarza potencjalnego zagrożenia życia i zdrowia. Niemniej nieprzestrzeganie 

podstawowych zasad prowadzenia prac gazo niebezpiecznych oraz BHP i Ppoż. może doprowadzić do takiego 

zagrożenia. Bezpośredni nadzór nad prowadzeniem prac sprawuje kierownik budowy. W razie stwierdzenia 

bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia osoba sprawująca nadzór zobowiązana jest do niezwłocznego 

wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia. Pracownicy powinni być wyposażenia w środki 

ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie ochronne. Środki ochrony osobistej powinny zapewnić wystarczającą 

ochronę przed występującymi zagrożeniami. 

 

PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA 

1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. Nr 98.21.94 z późniejszymi zmianami), 
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 06.156.1118 z późniejszymi zmianami), 
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 03.120.), 
4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki I Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 04.180.1860 z późniejszymi zmianami), 
5. Rozporządzenie Ministra Pracy I Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie rodzajów prac wymagających 

szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz. U. 96.62.287), 
6. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie rodzajów prac, które powinny 

być wykonywane, przez co najmniej dwie osoby(Dz. U. 96.62.288), 
7. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 03.169.1650), 
8. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. 
01.118.1263), 

9. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających 
dozorowi technicznemu (Dz. U. 02.120.1021 z późniejszymi zmianami), 

10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 03.47.40)



 

 

 



Oznaczenia:

A-O - granice terenu inwestycji

Nr 1 - projektowany budynek przedszkola

          i bloku żywieniowego

Nr 2 - istniejący budynek szkoły

Nr 3 - istniejący sąsiedni gospodarczy

Nr 4 - istniejący sąsiedni budynek mieszkalny jednorodzinny

Nr 5 - istniejący sąsiedni budynek gospodarczy

Nr 6 - projektowany dojazd / droga przeciwpożarowa

Nr 7 - projektowane zgrupowanie miejsc postojowych (8 szt.)

Nr 8 - projektowane zgrupowanie miejsc postojowych (3 szt.)

Nr 9 - projektowane zgrupowanie miejsc postojowych

          dla osób niepełnosprawnych (2 szt.)

Nr 10 - istniejący dojazd projektowany do przebudowy

Nr 11 - istniejące zgrupowanie miejsc postojowych (7 szt.)

Nr 12 - istniejące zgrupowanie miejsc postojowych (6 szt.)

Nr 13 - istniejący zjazd publiczny

Nr 14 - istniejący ciąg pieszo-jezdny do przebudowy

            (droga wewnętrzna)

Nr 15 - projektowane boisko

Nr 16 - istniejący plac zabaw

Nr 17 - projektowane dojście / dojście ppoż. (chodnik)

Nr 18 - projektowane główne schody zewnętrzne

            oraz pochylnia

Nr 19 - istniejące dojście (chodnik)

Nr 20 - istniejący plac na zamykane pojemniki

            na odpady stałe (śmietnik)

Nr 21 - istniejący nieczynny zbiornik na nieczystości ciekłe

Nr 22 - istniejąca nieczynna studnia

Nr 23 - projektowany separator technologicznych

            ścieków pochodzenia kuchennego

Nr 24 - projektowany odcinek ogrodzenia z furtką / bramą

Nr 25 - jezdnia istniejącej powiatowej drogi publicznej

          - projektowane przyłącze wodociągowe

            o śr. PE90/PE63 i dł. 15 m

          - projektowany hydrant przeciwpożarowy o śr. 80 mm

          - projektowane przyłącze kanalizacji sanitarnej

            o śr. PCW160 i dł. 36 m

          - projektowane przyłącze gazowe o śr. PEØ25 i dł. 12 m

            wraz z punktem redukcyjno-pomiarowym

          - projektowany zewnętrzny odcinek wewnętrznej

            instalacji gazowej o śr. PE63 i dł. 80 m

          - projektowana zewnętrzna instalacja oświetleniowa

            terenu YKY 5x6 mm2 i dł. 60 m

          - projektowana zewnętrzna instalacja oświetleniowa

            boiska YKY 5x6 mm2 i dł. 100 m

          - projektowany słupek oświetleniowy

          - projektowana lampa oświetleniowa boiska

          - odcinki nieczynnej sieci kanalizacji sanitarnej,

            zewnętrznej bezodpływowej instalacji deszczowej

            oraz zewnętrznej instalacji oświetleniowej

            do likwidacji / umartwienia

          - rzeczywisty przebieg strefy ochronnej sieci elektrycznej

            odpowiednio do jej faktycznego usytuowania

          - wejście do budynku / wjazd na teren

          - droga przeciwpożarowa

          - teren biologicznie czynny
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1.1.1.1. Część opisowa.Część opisowa.Część opisowa.Część opisowa.    

    

1.1.1.1.1.1.1.1. Podstawa opracowaniaPodstawa opracowaniaPodstawa opracowaniaPodstawa opracowania....    

� Zlecenie inwestora. 

� Mapa do celów projektowych. 

� Obowiązujące akty prawne, normy. 

 

1.2.1.2.1.2.1.2. Zakres opracowaniaZakres opracowaniaZakres opracowaniaZakres opracowania....    

� Przyłącze wodociągowe z hydrantem nadziemnym do budynku projektowanego 

przedszkola.    

    

1.3.1.3.1.3.1.3. Opis przyjętych rozwiązań.Opis przyjętych rozwiązań.Opis przyjętych rozwiązań.Opis przyjętych rozwiązań.    

    

1.3.1.1.3.1.1.3.1.1.3.1. Przyłącze wodociągowePrzyłącze wodociągowePrzyłącze wodociągowePrzyłącze wodociągowe....    

Przyłącze wodociągowe zasilać będzie w wodę projektowany budynek przedszkola z blokiem 

żywieniowym.  

Projektowane przyłącze wodociągowe zasilane będzie w wodę z istniejącej sieci wodociągowej 

PVCØ110 znajdującej się na terenie objętym inwestycją. Sieć wodociągowa jest typu 

rozgałęzionego. W kolejnym etapie rozbudowy wodociągu sieć zostanie zamknięta w pierścienie.  

Woda używana będzie do:  

-  celów higieniczno-sanitarnych związanych z funkcjonowaniem placówki oświaty. 

-  celów związanych z przygotowaniem posiłków 

- podlewanie zieleni 

Pomiar zużycia wody realizowany będzie wodomierzem skrzydełkowym JS10 DN32 (G 1 ½”). 

Na wejściu do budynku główny zawór odcinający DN50 winien być wyposażony w zawór spustowy – 

zastosowanie zaworu ze spustem umożliwi spuszczenie wody z wodomierza. 

 

1.3.2.1.3.2.1.3.2.1.3.2. Roboty ziemneRoboty ziemneRoboty ziemneRoboty ziemne....    

Dla  wykonania  przyłącza  przyjęto  wykop  wąskoprzestrzenny,  ze  składowaniem urobku  obok  o  

szerokości  1m  dna  wykopu  i  głębokości ok. 1.6m  wg  profilu  części graficznej. Dno wykopu 

wyrównać, usuwając przedmioty twarde, ostre i organiczne.  

Po  próbie  rurociąg  należy  przysypać  warstwą  piasku  gr.  30cm.  Pozostałą  część wykopu  

zasypać  warstwami  grubości  20cm  z  jednoczesnym  ich  zagęszczaniem. Na  głębokości  0,3-

0,4m  p.p.t.  ułożyć  folię  ostrzegawczą  z  metalową  taśmą sygnalizacyjną. Należy zwrócić uwagę 
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na to, aby w gruncie zasypki nie było kamieni lub innych zanieczyszczeń, które mogłyby uszkodzić 

przewód.  Całość robót wykonać i  zabezpieczyć  zgodnie  z  PN-B-10736:1998  "Roboty  ziemne  -  

Wykopy  otwarte  dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych - Warunki techniczne 

wykonania".  

W  pobliżu  istniejącego  uzbrojenia  całość  robót  ziemnych  wykonywać  wyłącznie metodą ręczną, 

przy użyciu sprzętu ręcznego, a istniejące uzbrojenie po jego odkryciu starannie zabezpieczyć od 

uszkodzeń mechanicznych na czas trwania robót ziemnych i budowlano montażowych. 

Po  zasypaniu  wykopów  teren  doprowadzić  do  stanu  pierwotnego  lub projektowanego zależnie 

od przyjętej kolejności rozwiązań.   

 

1.3.3.1.3.3.1.3.3.1.3.3. Roboty montażoweRoboty montażoweRoboty montażoweRoboty montażowe....    

Włączenie do sieci wodociągowej wykonać należy za pośrednictwem trójnika żeliwnego 

kielichowego DN100/80/100, Combi-T zintegrowanego z zasuwą (np. 4343E2 lub równoważny)  

Przyłącze wodociągowe wykonać z rur wodociągowych PEØ90 (PE100, SDR17), ok. 10m. 

Na przyłączu należy zamontować hydrant nadziemny DN80 poprzedzając to montażem trójnika 

segmentowego PEØ90/63(DN50)/90 redukcyjnego zakończonego kołnierzem DN50 – odejście 

przyłącza do budynku. Przed hydrantem zamontować prostkę żeliwna kołnierzową o długości 0,5m a 

następnie zasuwę klinową kołnierzową DN80 (np. 4000E2 lub równoważna) z kolanem stopowym. 

Na zredukowanym odejściu od trójnika PE (DN50) zamontować zasuwę kołnierzowo-kielichową 

DN50/63 (np. 4041E2 lub równoważna). Przyłącze bezpośrednie do budynku wykonać jako PEØ63. 

Przed wejściem do budynku (1m przed) przejść z PEØ63 na rury stalowe DN50 ocynkowane OC2 

za pomocą łącznika żeliwnego lub POM z gwintem wewnętrznym (np. 6200, 6220 lub równoważny) 

przewód stalowy zaizolować antykorozyjnie taśmą Denso (2 warstwy). 

Wzdłuż przyłącza wodociągowego ułożyć należy znacznikową taśmę z wkładką metalową. 

Przejście pod ławą budynku wykonać należy w rurze ochronnej PEØ90. Końce rury przejściowej 

wypełnić należy pianką poliuretanową. Przyłącze zakończyć układem pomiarowym lokowanym w 

pomieszczeniu kotłowni tzn: zawór odcinający kulowy DN50, wodomierz JS10 (DN32), zawór 

odcinający kulowy DN50. 

 

1.3.4.1.3.4.1.3.4.1.3.4. PróbPróbPróbPróby i odbioryy i odbioryy i odbioryy i odbiory....    

Dla sprawdzenia rur i szczelności złącz w rurociągu należy przeprowadzić próbę ciśnieniowo-

hydrauliczną. Próbę hydrauliczną należy przeprowadzić po ułożeniu przewodu i wykonaniu warstwy 

ochronnej. Wszystkie złącza powinny być odkryte dla możliwości sprawdzenia ewentualnych 

przecieków.  

Wymagania odnośnie szczelności rurociągów ujęte w normie PN/B-10725 „Wodociągi.  
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Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze”. Ciśnienie próbne Pp=1,0 MPa.  

Rurociągi, przed ich oddaniem do eksploatacji podlegają dokładnemu przepłukaniu czystą wodą przy 

szybkości przepływu dostatecznej do wypłukania wszystkich zanieczyszczeń mechanicznych.  

Dezynfekcji przewodów z rur PE dokonuje się na żądanie inwestora lub użytkownika.  

Dezynfekcję przeprowadzić wodą chlorową, zawierającą co najmniej 50 mg Cl2/dm3 przez okres 24 

godzin. Po przeprowadzeniu dezynfekcji przewód należy ponownie przepłukać wodą wodociągową.  

Po dezynfekcji i płukaniu powinna być dokonana analiza bakteriologiczna w stacji sanitarno-

epidemiologicznej.  

Podczas wykonywania robót obowiązują:  

  - odbiory częściowe,  

  - odbiór końcowy  

Odbiór częściowy obejmuje odbiór poszczególnych faz robót podlegających zakryciu:  

  wykonanie wykopów i podłoża, przewodów przed badaniem szczelności, szczelność przewodu,  

  warstwa ochronna zasypu po próbie szczelności.  

Odbiór końcowy obejmuje odbiór przewodu po zakończeniu całości robót przed przekazaniem 

przewodu do eksploatacji.  

UWAGA:  

Woda dla potrzeb płukania i dezynfekcji pobrana zostanie z istniejącego układu  

wodociągowego. 

 

1.3.5.1.3.5.1.3.5.1.3.5. Uwagi końcoweUwagi końcoweUwagi końcoweUwagi końcowe.... 

Przed przystąpieniem do wykonania robót, bezwzględnie zapoznać się z planszą zbiorczą 

uzbrojenia terenu,  

Przed rozpoczęciem robót sprawdzić rzędne: terenu, posadowienia budynku, osi projektowanego 

(wykonanego) wodociągu, jak również jego lokalizację,  

Całość robót wykonać z aktualnie obowiązującymi normami i przepisami ze szczególnym 

uwzględnieniem wymagań zawartych w Dz. Ustaw Nr 10/95 z dnia 8.02.1995r. i „warunkach 

technicznych wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” wyd. Polskiej Korporacji 

Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji Warszawa 1994r.  

Roboty ziemne wykonać w okresie letnim bezdeszczowym wg wymagań PN-B-10736.  

Wykopy  wykonać jako  wąskoprzestrzenne  o  ścianach  pionowych,  odeskowane.  

Przy  głębokościach  powyżej  1,0m  niezależnie  od  rodzaju  gruntu  i  warunków wodnych ściany 

wykopu winny być odeskowane i rozparte. 

 W  przypadku  wystąpienia  nieprzewidzianych  kolizji  lub  innych  sytuacji  mających  

wpływ na realizację oraz przyszłą eksploatację należy zawezwać nadzór autorski. 



PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY: Przyłącze wodociągowe (Rozbudowa szkoły podstawowej w Jurkowicach o blok żywieniowy, 
przedszkole, termomodernizacja i budowa kompleksu sportowego). 

 

DIMENSA Arkadiusz Ślęzak 
TARNOBRZEG (39-400); ul. Konstytucji 3 Maja 4/4; NIP 867-202-16-85 
tel. 510-715-389; dimensa.pro@gmail.com 

[5] 

Podłączenie, wcinkę na zaprojektowanym (wykonanym) wodociągu wykonywać może tylko firma 

posiadające stosowne uprawnienia,  

Po  zakończeniu  robót  teren  w  granicach  pasa  roboczego  powinien  być uporządkowany. 

Przed podłączeniem do sieci wykonane prace z kompletną dokumentacją, tj.  

-  pozwoleniem na budowę 

-  inwentaryzacją przyłącza na pełnej sekcji geodezyjnej,  

-  atestami na użyte materiały  

-  projektem z adnotacją wykonawcy  

należy zgłosić do eksploatatora sieci. 

 

 

2.2.2.2. Część rysunkowa.Część rysunkowa.Część rysunkowa.Część rysunkowa. 

 



Oznaczenia:

A-O - granice terenu inwestycji

Nr 1 - projektowany budynek przedszkola

          i bloku żywieniowego

Nr 2 - istniejący budynek szkoły

Nr 3 - istniejący sąsiedni gospodarczy

Nr 4 - istniejący sąsiedni budynek mieszkalny jednorodzinny

Nr 5 - istniejący sąsiedni budynek gospodarczy

Nr 6 - projektowany dojazd / droga przeciwpożarowa

Nr 7 - projektowane zgrupowanie miejsc postojowych (8 szt.)

Nr 8 - projektowane zgrupowanie miejsc postojowych (3 szt.)

Nr 9 - projektowane zgrupowanie miejsc postojowych

          dla osób niepełnosprawnych (2 szt.)

Nr 10 - istniejący dojazd projektowany do przebudowy

Nr 11 - istniejące zgrupowanie miejsc postojowych (7 szt.)

Nr 12 - istniejące zgrupowanie miejsc postojowych (6 szt.)

Nr 13 - istniejący zjazd publiczny

Nr 14 - istniejący ciąg pieszo-jezdny do przebudowy

            (droga wewnętrzna)

Nr 15 - projektowane boisko

Nr 16 - istniejący plac zabaw

Nr 17 - projektowane dojście / dojście ppoż. (chodnik)

Nr 18 - projektowane główne schody zewnętrzne

            oraz pochylnia

Nr 19 - istniejące dojście (chodnik)

Nr 20 - istniejący plac na zamykane pojemniki

            na odpady stałe (śmietnik)

Nr 21 - istniejący nieczynny zbiornik na nieczystości ciekłe

Nr 22 - istniejąca nieczynna studnia

Nr 23 - projektowany separator technologicznych

            ścieków pochodzenia kuchennego

Nr 24 - projektowany odcinek ogrodzenia z furtką / bramą

Nr 25 - jezdnia istniejącej powiatowej drogi publicznej

          - projektowane przyłącze wodociągowe

            o śr. PE90/PE63 i dł. 15 m

          - projektowany hydrant przeciwpożarowy o śr. 80 mm

          - projektowane przyłącze kanalizacji sanitarnej

            o śr. PCW160 i dł. 36 m

          - projektowane przyłącze gazowe o śr. PEØ25 i dł. 12 m

            wraz z punktem redukcyjno-pomiarowym

          - projektowany zewnętrzny odcinek wewnętrznej

            instalacji gazowej o śr. PE63 i dł. 80 m

          - projektowana zewnętrzna instalacja oświetleniowa

            terenu YKY 5x6 mm2 i dł. 60 m

          - projektowana zewnętrzna instalacja oświetleniowa

            boiska YKY 5x6 mm2 i dł. 100 m

          - projektowany słupek oświetleniowy

          - projektowana lampa oświetleniowa boiska

          - odcinki nieczynnej sieci kanalizacji sanitarnej,

            zewnętrznej bezodpływowej instalacji deszczowej

            oraz zewnętrznej instalacji oświetleniowej

            do likwidacji / umartwienia

          - rzeczywisty przebieg strefy ochronnej sieci elektrycznej

            odpowiednio do jej faktycznego usytuowania

          - wejście do budynku / wjazd na teren

          - droga przeciwpożarowa

          - teren biologicznie czynny
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DO BUDYNKU

1.  TRÓJNIK ŻELIWNY KIELICHOWY ZINTEGROWANY Z ZASUWĄ 100/80/100 (4343E2 LUB RÓWNOWAŻNY)

2.  ISTNIEJĄCA RURA PVC Ø110

3.  PROJ. RURA PEØ90 (PE100, SDR 17,6)

4.  PROJ. TRÓJNIK REDUKCYJNY SEGMENTOWY PEØ90/63/90

5.  PROJ. ZASUWA KLINOWA KOŁN. DN80 (4000E2 LUB RÓWNOWAŻNA)

6.  PROJ. PROSTKA ŻELIWNA KOŁNIERZOWA DN80, L=50cm

7.  PROJ. HYDRANT NADZIEMNY DN80 (5053H4 LUB RÓWNOWAŻNY)

8.  PROJ. ZASUWA KLINOWA, KOŁNIERZOWO-KIELICHOWA DN50 (4041E2 LUB RÓWNOWAŻNA)

9.  PROJ. RURA PEØ63 (PE100, SDR 17,6)

10.  PROJ. ZŁĄCZKA RUROWA ŻELIWNA  ISO Ø63/DN50 (6200 LUB RÓWNOWAŻNA)

11.  PROJ. RURA STALOWA DN50, OCYNKOWANA OC2, ZABEZPIECZONA ANTYKOROZYJNIE TAŚMĄ DENSO, 2 WARSTWY

12.  PROJ. BLOCZEK PODPOROWY

13.  PROJ. OBUDOWA ZASUWY TELESKOPOWA (9500E2 LUB RÓWNOWAŻNA)

14.  PROJ. PIERŚCIEŃ PODPOROWY

15.  PROJ. SKRZYNKA ULICZNA, ŻELIWNA

16.  PROJ. KOLANO STOPOWE KOŁN. ŻELIWNE DN80 (290 LUB RÓWNOWAŻNE)

17.  PROJ. PRZEWÓD ODPŁYWOWY PEØ20

18.  WARSTWA WODOCHŁONNA (ŻWIR)
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Rzut więźby dachowej K-4

3. Załączniki do projektu konstrukcji:
3.1. Opinia geotechniczna (badania geotechniczne)
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Opis techniczny

1. Informacje ogólne

1.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiot  inwestycji  stanowi  rozbudowa budynku szkoły podstawowej  o blok żywieniowy 
i przedszkole w Jurkowicach 80, 28-210 Bogoria.

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiot  opracowania  stanowi  projekt  budowlano-wykonawczy  opracowany  na  podst. 
rozporządzenia  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  projektu  budowlanego  z 
25.04.2012. (Dz Ust. poz. 462).

2. Układ konstrukcyjny

Układ konstrukcyjny mieszany wielotraktowy. Fundamenty bezpośrednie. Ściany zewnętrzne  i 
wewnętrzne  konstrukcyjne  i  usztywniające  nad-  i  podziemne  murowane.  Stropy   
gęstożebrowe. Więźba dachowa krokwiowa oraz -płatwiowo-jętkowa  drewniana.

3. Założenia do obliczeń i obciążeń

Przyjęto następujące założenia do obciążeń i obliczeń statycznych:

• rodzaj obciążeń: - obc. użytkowe charakterystyczne w  pomieszczeniach 2,0 kN/m2,
- obc. użytkowe charakterystyczne w  komunikacji 2,5 kN/m2,
- obc. użytkowe charakterystyczne na klatce schodowej 4,0 kN/m2,
- obc. użytkowe charakterystyczne na strychu 0,5 kN/m2,
- obc. użytkowe charakterystyczne na tarasie 2,0 kN/m2,

• klasa środowiska: 2b (środowisko wilgotne z mrozem),
• klasa wykonania: B,
• klasa betonu: C20/25,
• klasa drewna: C18,
• klasa stali zbrojeniowej i konstrukcyjnej: A-III (34GS) i A-I (St0S)
• gr. otulin:  -  5 cm (dla fundamentów),

 -  2 cm (dla pozostałych elementów),
• strefa obc. śniegiem: II (sk = min. 0,90 kN/m2),
• strefa obc. wiatrem: I.

4. Schematy i wyniki obliczeń statycznych

Schematy i wyniki obliczeń statycznych wg załącznika do opisu technicznego.

5. Kategoria geotechniczna

Kategoria geotechniczna: pierwsza.

6. Warunki i sposób posadowienia

Warunki  posadowienia:  proste.  Sposób  posadowienia:  bezpośredni  za  pomocą ław i  stóp 
fundamentowych.

7.         Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe podstawowych elementów konstrukcyjnych

7.1.      Ławy fundamentowe 
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Ławy fundamentowe żelbetowe o wym.  45/40,  55/40,  65/40 i  85 cm zbrojone podłużnymi 
i poprzecznymi prętami żebrowanymi śr. 12 mm oraz strzemionami śr. 6 mm.

Stopy fundamentowe żelbetowa o wym. 125/125/40 cm + cokół o wym. 75/75/40 cm zbrojone
siatkami i skrzynkami z  prętami żebrowanymi śr. 12 mm.

Fundamenty  wykonywać  na  warstwie  chudego  betonu  gr.  10  cm. Izolacja  pozioma
fundamentów z folii grubej do izolacji poziomych układanej na chudym betonie. Izolacja boków 
ław fundamentowych z powłoki hydroizolacyjnej.

Fundamenty wykonywać na gruncie rodzimym niewzruszonym na warstwie geotechnicznej  
drugiej (glinie plastycznej) zgodnie z opinią geotechniczną.

7.2.      Ściany

Ściany  fundamentowe  murowane  z  bloczków  betonowych.  Ściany  nadziemne  murowane 
z bloczków silikatowych drążonych. Klasa elementów murowych: 15 MPa.

7.3.      Nadproża

Nadproże żelbetowe o wym. 18/25 i 25/30 cm zbrojone prętami żebrowanymi śr. 12 mm oraz 
strzemionami śr. 6 mm.

Nadproża żelbetowe prefabrykowane typu L-19 x 2 szt.  w ścianach nośnych oraz x 1 szt. 
w ścianach działowych.

Nadproże nad otworem wybijanym z ceownika zwykłego wys.  120 mm x 3 szt.  skręcane  
śrubami ś. 12 mm x 3 szt.

7.4.       Stropy

Stropy gęstożebrowe typu:
− Teriva 4.0/1 gr. 24 cm, rozstaw żeber (belek) co 60 cm, nadbeton gr. 3 cm,
− Teriva 4.0/2 gr. 30 cm, rozstaw żeber (belek) co 60 cm, nadbeton gr. 4 cm,
− Teriva 6.0 gr. 34 cm, rozstaw żeber (belek) co 45 cm, nadbeton gr. 4 cm.

Zbrojenie stropów gęstożebrowych nad podporami siatkami prefabrykowanymi typu P-1 i P-2.

Płyty żelbetowe gr. 15 cm wspornikowe  zbrojone prętami żebrowanymi głównymi śr. 12 mm 
oraz prętami rozdzielczymi śr. 6 mm.

Płyty  żelbetowe  gr.  10 cm  oraz  uzupełniające  gr.  6  cm zbrojone prętami  żebrowanymi  
głównymi śr. 8 mm oraz prętami rozdzielczymi śr. 6 mm.

7.5. Podciągi

Podciągi żelbetowe o wym. 25/30 i 25/40 cm zbrojone prętami żebrowanymi śr. 12 i 16 mm 
oraz strzemionami śr. 6 mm.

7.6. Wieńce

Wieńce betonowe o wym.  18/24,  25/24,   25/25,  25/30,  25/34 cm zbrojone  konstrukcyjnie 
prętami żebrowanymi śr. 10 i 12 mm oraz strzemionami śr. 6 mm.

7.7.       Żebra rozdzielcze

Żebra rozdzielcze w stropach betonowe o wym. 8-12/24, 8-12/30, 8-12/34 oraz 35/30 cm cm 
cm  zbrojone konstrukcyjnie prętami żebrowanymi śr. 12 i 16 mm oraz strzemionami śr. 6 mm.
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7.8.       Słupy i rdzenie

Słupy żelbetowe o wym. 25/30 cm oraz o śr. 35 cm zbrojone prętami żebrowanymi śr. 12 i 16 
mm oraz strzemionami śr. 6 i 8 mm.

Rdzenie  betonowe  o  wym.  18/25  i  25/25  cm  o  cm  zbrojone  konstrukcyjnie  prętami 
żebrowanymi śr. 12 mm oraz strzemionami śr. 6 mm.

7.9.       Schody i balustrady

       Płyty  biegowo-spocznikowe  oraz  balustrady  żelbetowe  gr.  10  cm  zbrojone  prętami  
żebrowanymi głównymi śr. 8 mm oraz prętami rozdzielczymi śr. 6 mm.

7.10.    Więźba dachowa

            Więźba dachowa:
− łącznika nr I: krokwiowa oraz płatwiowo-jętkowa na dwóch ścianach stolcowych,
− kotłowni: krokwiowa na dwóch ścianach stolcowych,
− łącznika nr II: krokwiowa na jednej ścianie stolcowej,
− główna: płatwiowo-jętkowa na dwóch ścianach stolcowych.

Elementy więźby dachowej:
- murłaty i podwaliny o wym. 14/14 cm,
- krokwie o wym. 7/14 cm,
- płatwie o wym. 14/16 cm,
- krokwie koszowe o wym. 7/14 cm oraz 14/16 cm,
- krawężnice o wym. 12/16 cm,
- słupy stolcowe o o wym.14/14 cm,
- kontrłaty o wym. 5/3 cm,
- łaty o wym. 5/4 cm.

Impregnacja elementów więźby dachowej co najmniej powierzchniowa preparatem do ochrony 
ppoż.i  przed  korozją  mikrobiologiczną  do  poziomu  nie  rozprzestrzeniania  ognia  (NRO). 
Montaż elementów więźby do stropu kotwami śr.  16 mm. W celu zapewnienia wymaganej 
nośności  i  szczelności  ogniowej  RE15  oraz  RE30  (dla  dachu  kotłowni)  przewiduje  się 
zastosowanie  poszycia  na  krokwiach  z  płyt  gips.-kart.  ognioodpornych  typu  „F”  gr. 
odpowiednio  12  i  20  mm  oraz  przekroi  elementów  nośnych  dobranych  z  zapasem 
zapewniających nośność w warunkach pożaru odpowiednio 15 i 30 minut (szczegółowy opis 
spełnienia wymogów ppoż. w części architektonicznej projektu).
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1. Część ogólna

1.1. Nazwa zamówienia

Nazwa zamówienia:   „Rozbudowa szkoły  podstawowej  o  blok żywieniowy,   przedszkole,  
termomodernizacja i budowa kompleksu sportowego”.

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych

Przedmiot robót budowlanych stanowi rozbudowa szkoły podstawowej o blok żywieniowy,  
przedszkole, termomodernizacja części ist. i budowa kompleksu sportowego.

W zakres robót budowlanych i rozbiórkowych wchodzą:
− rozbiórka istniejących elementów zagospodarowania działki i schodów zewnętrznych,
− przygotowanie terenu,
− wykonanie budynku,
− wykonanie przyłączy,
− wykonanie boiska, dojazdów, dojść i miejsc postojowych,
− remont  elementów  budynku  istniejącego  (odnowienie  fragmentów  elewacji,  wymiana 

części stolarki)
− wykonanie ogrodzenia,
− urządzenie terenu.

1.3. Prace towarzyszące

W zakres prac towarzyszących wchodzą:
− wytyczenie geodezyjne,
− uporządkowanie terenu,
− inwentaryzacja powykonawcza.

1.4. Roboty tymczasowe

W zakres robót tymczasowych wchodzą:
− wykonanie tymczasowego przyłącza elektroenergetycznego  (wg potrzeb).

1.5. Informacje o terenie budowy

1.5.1. Organizacja robót budowlanych

W organizacji  robót  budowlanych  należy  uwzględnić  specyfikę  terenu  na  którym  będzie  
realizowana  przedmiotowa  inwestycja,  w  szczególności  bezpośrednią  bliskość  szkoły  
podstawowe (dzieci) oraz istniejący sposób zagospodarowania działki.

1.5.2. Zabezpieczenie interesu osób trzecich

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia interesów: 

− gmin  Bogoria  oraz  znajdujących  się  na  działce,  będących  w  dyspozycji  inwestora, 
budynków dydaktycznych i gospodarczych,

− osób trzecich, w tym dzieci, na których mogą mieć wpływ prowadzone na terenie budowy 
roboty budowlane,

− właścicieli działek sąsiednich w stosunku do terenu budowy,
− operatorów  przebiegających  przez  teren  budowy  przewodów  sieci  wodociągowej, 

kanalizacji sanitarnej, gazowej i elektroenergetycznej,
− właścicieli znajdujących się w obszarze terenu budowy znaków osnowy geodezyjnej,
− właścicieli przylegających do terenu budowy dróg publicznych,

Zabezpieczenia  interesów wyżej  wymienionych  podmiotów wykonawca  poprzez  powinien  
dokonać  poprzez  prowadzenie  robót  w  sposób  nie  zakłócający  ich  praw  oraz  poprzez  
ochronę  mienia  stanowiącą  ich  własność,  w tym wykonanie  ogrodzenia  i  zabezpieczenie, 
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w szczególności podczas prowadzenia prac ziemnych, przewodów istniejących sieci i znaków 
osnowy geodezyjnej oraz ochronę nawierzchni dróg.

1.5.3. Ochrona środowiska

Wykonawca,  w  trakcie  prowadzenia  robót  budowlanych,  jest  zobowiązany  do  ochrony  
środowiska w obszarze terenu budowy w zakresie:
− ochrony gruntu (zabezpieczenia humusu),
− ochrony wód podziemnych i nadziemnych.

1.5.4. Warunki bezpieczeństwa pracy

Teren budowy wymaga wprowadzenia warunków bezpieczeństwa pracy, w zakresie zgodnym 
z wymogami rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas  
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003 r poz. 401).

1.5.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Teren budowy wymaga urządzenia zaplecza dla potrzeb wykonawcy, zgodnie                          
z wymogami rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003 r poz. 401).

1.5.6. Warunki organizacji ruchu

Teren budowy nie wymaga wprowadzenia specjalnej organizacji ruchu, z wyjątkiem - o ile  
wystąpi - przypadku transportu elementów ponadgabarytowych.

1.5.7. Ogrodzenie

Teren budowy jest nie  ogrodzony i przed  rozpoczęciem  robót budowlanych, w ramach robót 
przygotowawczych,  wymaga wykonania  ogrodzenia  zgodnie  z  wymogami  rozporządzenia  
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U.  
Nr 47 z 2003 r poz. 401).

1.5.8. Zabezpieczenie chodników i jezdni

Wykonawca,  w trakcie prowadzenia robót, jest zobowiązany do zabezpieczenia i ochrony  
jezdni przyległych do terenu budowy dróg wojewódzkich oraz dróg wewnętrznych istniejących 
w granicach przedmiotowego terenu przed ich ewentualnym uszkodzeniem spowodowanym 
prowadzeniem robót budowlanych.

1.6. Nazwy i kody grup, klas i kategorii robót budowlanych

Nazwy i kody grup, klas i kategorii robót budowlanych wg WSZ:

Dział 45 Budownictwo

Grupa 45.1 Przygotowanie terenu pod budowę
Klasa 45.11 Burzenie i rozbiórka obiektów budowlanych; roboty ziemne

Grupa 45.2 Wznoszenie  kompletnych  obiektów  budowlanych  lub  ich  części:  
inżynieria lądowa i wodna

Klasa 45.21 Budownictwo ogólne oraz inżynieria lądowa i wodna
Klasa 45.22 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych
Klasa 45.23 Roboty budowlane w zakresie budowy dróg
Klasa 45.25 Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane

Grupa 45.3 Wykonywanie instalacji budowlanych
Klasa 45.31 Roboty związane z montażem instalacji elektrycznych i osprzętu 
Klasa 45.32 Roboty izolacyjne
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Klasa 45.33 Wykonywanie instalacji cieplnych, wodnych, wentylacyjnych i 
gazowych

Grupa 45.4 Wykończeniowe roboty budowlane
Klasa 45.41 Tynkowanie
Klasa 45.42 Zakładanie stolarki budowlanej
Klasa 45.43 Roboty związane z wykładaniem podłóg i ścian
Klasa 45.44 Roboty malarskie i szklarskie
Klasa 45.45 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

1.7. Określenia podstawowe

W  specyfikacji  występują  pojęcia  i  określenia  wyłącznie  powszechnie  znane,  w  tym  o  
zdefiniowane w ustawie Prawo budowlane oraz w warunkach technicznych, nie występują  
natomiast pojęcia i określenia wcześniej nie znane, a zatem nie zachodzi konieczność ich  
powtórnego definiowania.
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1. Wymagania dla wyrobów budowlanych

1.1. Właściwości wyrobów budowlanych

Nie dotyczy.

1.2. Przechowywanie i składowanie

Nie dotyczy.

1.3. Transport

Wykonawca  jest  zobowiązany  zapewnić  transport  humusu  oraz  gruntu  rodzimego  w  
przypadku konieczności jego przemieszczenia w obrębie placu budowy lub wywiezienia jego 
nadmiaru. Wymogi dla środków transportu jak w pkt. 3.

1.4. Warunki dostawy

Nie dotyczy

1.5. Kontrola jakości

Nie dotyczy

2. Wymagania dla sprzętu i maszyn

2.1. Wymagania dla sprzętu i maszyn niezbędnych

Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem i  maszynami,  niezbędnymi do  
wykonania robót zgodnie z założoną jakością:
− spycharko-ładowarka kołowa,
− zagęszczarka przenośna.

2.1. Wymagania dla sprzętu i maszyn zalecanych

Zaleca się aby, wykonawca dysponował następującym sprzętem i maszynami:
- zagęszczarka samojezdna.

3. Wymagania dla środków transportu

 Wykonawca powinien dysponować następującymi środkami transportu:
− samochód ciężarowy skrzyniowy samowyładowczy.

4. Wymagania dla wykonania robót

Wykonawca przed rozpoczęciem robót budowlanych, w ramach przygotowania terenu pod  
budowę, zgodnie z rozporządzeniem (Dz.U. nr 47 z 2003 r. poz. 401),  jest zobowiązany do:

− ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
− wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych,
− urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
− doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, utylizacji ścieków z urządzeń sanitarnych 

pracowników budowy,
− zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego,
− zapewnienia właściwej wentylacji,
− zapewnienia łączności telefonicznej,
− urządzenia składowisk materiałów i wyrobów.
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4.1. Sposób wykończenia poszczególnych elementów

Nie dotyczy.

4.2. Tolerancje wymiarowe

Nie dotyczy.

4.3. Szczegóły technologiczne

Nie dotyczy.

4.4. Odcinki robót budowlanych

Nie dotyczy.

4.5. Przerwy i ograniczenia

Nie dotyczy.

4.6. Wymagania specjalne

Nie dotyczy.

5. Kontrola, badanie i odbiór wyrobów i robót budowlanych

5.1. Kontrola wyrobów i robót budowlanych

Nie dotyczy.

5.2. Badanie wyrobów i robót budowlanych

Nie dotyczy.

5.3. Odbiór wyrobów i robót budowlanych

Nie dotyczy.

6. Wymagania dla obmiaru robót

Nie dotyczy.

7. Sposób odbioru robót budowlanych

Nie dotyczy.

8. Rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących

Rozliczenie prac towarzyszących: wg umowy wykonawcy z podwykonawcą danych prac.

9. Wykaz dokumentów odniesienia

Dokumenty odniesienia:
− projekt budowlany (budowlano-wykonawczy),
− przedmiar i kosztorys ofertowy,
− rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych (Dz.U. nr 47 z 2003 r. poz. 401).
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1. Wymagania dla wyrobów budowlanych

1.1. Właściwości wyrobów budowlanych

Właściwości podstawowych wyrobów budowlanych projektowanych do zastosowania  
w konstrukcji budynku i ogrodzenia wg postanowień PN:

Lp. Wyrób Norma odniesienia
1 Cement zwykły PN-EN 197-1

2 Wapno hydratyzowane PN-EN 459-1:2003 

3 Beton cementowy podkładowy PN-EN 206-1

4 Beton cementowy zwykły PN-EN 206-1

5 Bloczki betonowe PN-EN 771-3:2005 

6 Bloczki silikatowe PN-EN-771, PN-EN-772

7 Pręty stalowe zbrojeniowe gładkie PN-91/H-93010 

8 Pręty stalowe zbrojeniowe żebrowane PN 82/H-93215 

9 Strop gęstożebrowy TERIVA PN-EN 13369:2005 

10 Drewno konstrukcyjne PN- EN 338: 1999 

Właściwości podstawowych wyrobów budowlanych projektowanych do zastosowania  
w  dojazdach, dojściach i miejscach postojowych wg postanowień norm:

Lp. Wyrób Norma odniesienia
1 Beton cementowy podkładowy PN-EN 206-1

2 Kruszywo naturalne lub łamane PN-EN 13242:2004

3 Kostka  brukowa,  korytka  odpływowe, 
krawężniki i obrzeża betonowe

PN-EN 1338:2005, PN- EN 1340:2004

Wykonawca  jest  zobowiązany  stosować  wyłącznie  wyroby  posiadające  dopuszczenie  do  
stosowania w budownictwie, o rodzaju odpowiednim dla danego wyrobu i jego specyfiki, oraz 
dysponować dokumentacją to poświadczającą w zakresie wymienionym w pkt. 10.

1.2. Przechowywanie i składowanie

Wyroby dopuszczone przez producentów do przechowywania przed zastosowaniem należy  
przechowywać  zgodnie  z  instrukcją  producenta,  w  wyznaczonym  miejscu  na  zapleczu  
budowy, zabezpieczając przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca  jest  zobowiązany  zapewnić  właściwe  składowanie  wyrobów koniecznych  do  
składowania przed ich wbudowaniem,  zapewniając  bezpieczeństwo  pracowników  i  osób  
postronnych. Zasady składowania wyrobów na placu budowy powinien uwzględnić w „Planie 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”.

1.3. Transport

Wykonawca jest  zobowiązany zapewnić  transport  wyrobów budowlanych na plac budowy  
odpowiedni do ich rodzaju. Wymogi dla środków transportu jak w pkt. 3.

1.4. Warunki dostawy

Dla  betonu  cementowego  wykonawca  jest  zobowiązany  zapewnić  warunki  dostaw  
odpowiednie do specyfiki  wyrobu budowlanego oraz założonych  możliwości  i  tempa jego  
wbudowania,  w  szczególności  dostawy  powinny  odbywać  się  sukcesywnie  oraz  w  ilości  
zapewniającej wykorzystanie wyrobu bez obniżenia jego jakości i założonych parametrów.
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Określenie  warunków  dostaw  dla  pozostałych  wyrobów przez  wykonawcę  wg  bieżących  
potrzeb wynikających z przyjętego harmonogramu prac.

1.5. Kontrola jakości

Wykonawca  jest  zobowiązany  zapewnić  kontrolę  jakości  wyrobów  przewidzianych  do  
wbudowania,  która  uniemożliwi  zastosowanie  wyrobów wadliwych  lub o nie odpowiedniej  
jakości,  w wyniku których realizowany obiekt nie spełniałby założeń przyjętych w projekcie 
i nie spełniałby wymagań podstawowych.

2. Wymagania dla sprzętu i maszyn

2.1. Wymagania dla sprzętu i maszyn niezbędnych

Wykonawca  (lub  dostawca)  powinien  dysponować  następującym  sprzętem i  maszynami,  
niezbędnymi do wykonania robót zgodnie z założoną jakością:

 w zakresie budynku:
− betoniarka o poj. min. 150 L,
− wyciągarka linowa,
− motopompa samojezdna do betonu,
− wibrator przenośny do betonu,
− giętarka ręczna do prętów zbrojeniowych,
− system rusztowań,

 w zakresie utwardzenia działki:
− ładowarko-spycharka,
− zagęszczarka przenośna lub samojezdna,
− piła lub gilotyna do cięcia prefabrykowanych elementów betonowych,

2.1. Wymagania dla sprzętu i maszyn zalecanych

Zaleca się aby, wykonawca dysponował następującym sprzętem i maszynami:

 w zakresie budynku:
− dźwig,
− giętarka mechaniczna do prętów zbrojeniowych,
− nożyce  mechaniczne do prętów zbrojeniowych,
− system szalunków pionowych i poziomych.
− system podpór szalunków (stempli stalowych regulowanych).

3. Wymagania dla środków transportu

 Wykonawca powinien dysponować następującymi środkami transportu:
− samochód ciężarowy skrzyniowy z dźwigiem samowyładowczym,
− samochód ciężarowy samowyładowczy wysokotonowy,
− samochód ciężarowy przeznaczony do transportu betonu (betonowóz),
− samochód ciężarowy z dłużycą,
− samochodem ciężarowy skrzyniowy zamknięty.

4. Wymagania dla wykonania robót

Zgodnie z art. 22 pkt. 3 ustawy  „Prawo budowlane” roboty budowlane należy wykonywać  
zgodnie  z  projektem  budowlanym  (budowlano-wykonawczym),  warunkami  pozwolenia  na
budowę oraz zgodnie z przepisami,  w  tym  techniczno-budowlanymi,  ze  szczególnym
uwzględnieniem obowiązujących norm dla danego zakresu robót.
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4.1. Sposób wykończenia poszczególnych elementów

Nie dotyczy.

4.2. Tolerancje wymiarowe

Roboty budowlane należy wykonać z tolerancjami wymiarowymi określonymi przez PN:
Lp. Nr normy Nazwa normy

1 PN-ISO 3443-6:1994 Tolerancje  w  budownictwie.  Ogólne  zasady  ustalania 
kryteriów  odbioru,  kontrola  zgodności  wymiarów  z 
wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna – Metoda I

2 PN-ISO 3443-7:1994 Tolerancje  w  budownictwie.  Ogólne  zasady  ustalania 
kryteriów  odbioru,  kontrola  zgodności  wymiarów  z 
wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna – Metoda II 
(Metoda kontroli statystycznej)

3 PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancje  w  budownictwie.  Kontrola  wymiarowa  robót 
budowlanych.

4 PN-ISO 4464:1994 Tolerancje  w  budownictwie.  Związki  pomiędzy  różnymi 
rodzajami odchyłek i tolerancji stosowanymi w wymaganiach

5 PN-62/B-02356 Koordynacja  wymiarowa  w  budownictwie.  Tolerancje 
wymiarów elementów budowlanych z betonów

6 PN-80B/10021 Prefabrykaty  budowlane  z  betonu.  Metody  pomiaru  cech 
geometrycznych

7 PN-ISO 7976-1:1994 Tolerancje  w  budownictwie.  Metody  pomiaru  budynków  i 
elementów budowlanych

8 PN-ISO 7976-2:1994 Tolerancje  w  budownictwie.  Metody  pomiaru  budynków  i 
elementów  budowlanych.  Usytuowanie  punktów 
pomiarowych

4.3. Szczegóły technologiczne

Określenie podstawowych szczegółów technologicznych:
- wykonywanie elementów konstrukcji w szalunkach co najmniej deskowych.

4.4. Odcinki robót budowlanych

Wykonawstwo przedmiotowego obiektu z uwagi na charakter części robót i ich koordynację 
oraz przerwy technologiczne należy podzielić na następujące etapy:

1. Część podziemna:
- wykopy, w tym odwodnienie wykopów,
- podkłady i fundamenty,
- hydroizolacje poziome,
- ściany podziemia,
- pionowe izolacje przeciwwilgociowe oraz cieplne,
- zasypanie z zagęszczeniem wykopów.

2. Pierwsza kondygnacja nadziemna
- instalacja kanalizacji sanitarnej,
- podkłady podłogowe,
- hydroizolacje poziome,
- ściany nośne i usztywniające,
- strop z elementami konstrukcyjnym nad parterem,
- ściany działowe.
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3. Druga kondygnacja nadziemna:
- ściany nośne i usztywniające,
- strop z elementami konstrukcyjnym nad poddaszem,
- ścian działowe,
- więźba dachowa.

4.5. Przerwy i ograniczenia

W trakcie wykonywania robót budowlanych w zakresie elementów konstrukcji obiektu przed 
przystępowaniem   do   kolejnych   etapów,  należy   zapewnić   przerwy   technologiczne,  
umożliwiające osiągnięcie    przez    beton   konstrukcyjny odpowiedniej  wytrzymałości  
i dojrzałości.

4.6. Wymagania specjalne

Wykopy  w  zbliżeniu  do  izolacji  i  instalacji  należy  zasypywać  i  zagęszczać  ręcznie  z  
zachowaniem  ostrożności.  Dla  wszystkich  zasypywanych  wykopów  należy  zapewnić  
odpowiednie zagęszczenie nasypywanego gruntu, piasku oraz kruszywa.

Należy zapewnić grubość otulin zbrojenia elementów konstrukcyjnych zgodną z określoną  
w  projekcie.  W  trakcie  przerw  technologicznych  należy  zapewnić  pielęgnację  betonu  
konstrukcyjnego  oraz  podkładowego.  Stropy  gęstożebrowe  oraz  ich  podparcia  należy  
wykonywać zgodnie z instrukcją producenta. W stropach należy uwzględnić przejścia i otwory 
określone w projekcie.

W zakresie robót murarskich należy zapewnić wymagane przewiązanie elementów murowych, 
grubości  spoin  i  wykonanie  wnęk  na  urządzenia  instalacji  oraz  odpowiednie  oparcie  
elementów konstrukcyjnych.  Kominy prefabrykowane należy wykonać zgodnie z instrukcją  
producenta wyposażając je w niezbędne akcesoria.

Spoiny nawierzchnia z kostki brukowej po ułożeniu i zagęszczeniu powinny być wypełnione 
piaskiem drobnoziarnistym, po wypełnieniu pozostałości piasku na nawierzchni powinny być 
uprzątnięte.

W zakresie budowy boiska należy zapewnić właściwy naciąg siatki oraz drutu naciągowego 
a także montaż elementów wyposażenia boiska zgodnie z instrukcjami producentów.

5. Kontrola, badanie i odbiór wyrobów i robót budowlanych

5.1. Kontrola wyrobów i robót budowlanych

W zakresie kontroli wyrobów budowlanych  wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia ich 
kontroli pod względem:
− jakości,
− dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

W zakresie kontroli  robót  budowlanych wykonawca jest  zobowiązany do zapewnienia ich  
kontroli pod względem:
− prowadzenia ich zgodnie z projektem budowlanym,
− zgodności z warunkami pozwolenia na budowę,
− zgodności z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, ze szczególnym uwzględnieniem 

obowiązujących norm dla danego zakresu robót oraz „Planem bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia”

Wyroby i roboty budowlane mogą być poddane kontroli przez organy lub osoby upoważnione 
jak: inwestor, inspektor nadzoru, powiatowy inspektorat nadzoru budowlanego oraz projektant.
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5.2. Badanie wyrobów i robót budowlanych

Wykonawca  jest  zobowiązany  zapewnić  badanie  próbek  stosowanych  wyrobów  oraz  
prawidłowość  wykonywanych  robót  budowlanych,  w  szczególności  robót  ulegających  
zakryciu  lub  zanikających,  w  celu  osiągnięcia  założonej  jakości  i  spełnienia  wymogów  
zawartych w projekcie, w szczególności dotyczy to:
− jakości i wytrzymałości betonu konstrukcyjnego,
− stopnia zagęszczenia podbudowy,
− poprawności wykonania zbrojenia konstrukcyjnego oraz zachowania wymaganych otulin.

5.3. Odbiór wyrobów i robót budowlanych

Wykonawca w celu  uzyskania  odbiorów wbudowanych  wyrobów i  wykonanych  robót  jest  
zobowiązany do przygotowania wszelkiej dokumentacji potwierdzającej ich właściwą jakość
oraz  poprawność  wykonania,  oraz  do  przedstawienia  jej  na  żądanie  osób  i  organów
upoważnionych jak w pkt. 6.1. 

6. Wymagania dla obmiaru robót

W przypadku  potrzeby  wykonania  obmiaru  robót,  dla  poszczególnych  elementów należy  
stosować jednostki przyjęte w przedmiarze (kosztorysie ofertowym).

7. Sposób odbioru robót budowlanych

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  sukcesywnego  zgłaszania  inwestorowi  lub  jego
przedstawicielowi  wykonywanych  robót,  w  szczególności  dotyczy  to  robót  ulegających
zakryciu lub zanikających, celem uzyskania odbiorów częściowych i końcowych oraz odbioru
ostatecznego.

8. Rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących

Jak w części specyfikacji "Przygotowanie terenu pod budowę"

9. Wykaz dokumentów odniesienia

Dokumenty odniesienia:
− projekt budowlany (budowlano-wykonawczy),
− przedmiar i kosztorys ofertowy,
− specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,
− certyfikaty na znak bezpieczeństwa, wykazujące że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi  określonymi  na podstawie  polskich  Norm lub  aprobat  technicznych  oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych zastosowanych wyrobów lub,

− deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  z  Polską  Normą  lub  Polską  Normą 
Przenoszącą Normy Zharmonizowane  zastosowanych wyrobów lub,

− aprobaty techniczne w wypadku wyrobów dla których nie ustanowiono Polskiej Normy.
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1. Wymagania dla wyrobów budowlanych

1.1. Właściwości wyrobów budowlanych

Właściwości  podstawowych  wyrobów  budowlanych  projektowanych  do  zastosowania 
w budynku w zakresie instalacji wodociągowych wg postanowień PN:

Instalacja wodociągowa
1 Rury i kształtki polietylenowe PN-EN 1555-1:2010

2 Otuliny termoizolacyjne PN-EN 14313:2009 

3 Armatura PN-EN 13828:2005 , PN-EN 1286:2004

4 Przybory:
- umywalki,
- miski ustępowe,
- pisuary,
- brodzik,
- zlewozmywaki,

PN-79/B-12634 
PN-81/B-12635 
PN-81/B-12632 
PN-91/M-77561
PN-EN 13310:2005

Właściwości  podstawowych  wyrobów  budowlanych  projektowanych  do  zastosowania  w  
budynku w zakresie instalacji kanalizacyjnej wg postanowień norm:

Instalacja kanalizacji sanitarnej
1 Rury i kształtki z PCW PN-EN 1401-1:1999 

2 Armatura PN-EN 200:2008 

Właściwości  podstawowych  wyrobów  budowlanych  projektowanych  do  zastosowania  w  
budynku w zakresie instalacji ogrzewczej wg postanowień norm:

Instalacja  ogrzewcza
1 Rury i kształtki polietylenowe PN-EN 1555-1:2010

2 Otuliny termoizolacyjne PN-EN 14313:2009 

4 Grzejniki płytowe PN-EN 442-1:1999 

5 Zawory termostatyczne PN-90/M-75010 

6 Armatura PN-90/M-75011 

Właściwości  podstawowych  wyrobów  budowlanych  projektowanych  do  zastosowania  w  
budynku w zakresie instalacji gazowej wg postanowień norm:

Instalacja gazowa
1 Rury stalowe bez szwu  i kształtki PN-EN 10216-5:2006

2 Armatura PN-EN 331:2005

3 Kocioł gazowy PN-EN 483:2007 

Właściwości  podstawowych  wyrobów  budowlanych  projektowanych  do  zastosowania  w  
budynku w zakresie przyłącza wodociągowego wg postanowień norm:

Przyłącze wodociągowe
1 Rury i kształtki polietylenowe PN-EN 12201-2:2011 

2 Armatura PN-EN 1074-1:2002

3 Wodomierz PN-EN 14154-1+A2:2011 

Właściwości  podstawowych  wyrobów  budowlanych  projektowanych  do  zastosowania  w  
budynku w zakresie przyłącza kanalizacyjnego wg postanowień norm:
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Przyłącze kanalizacji sanitarnej
1 Rury i kształtki z PVC PN-EN 1401-1:1999 

2 Armatura

3 Studzienki betonowe PN-EN 1917:2004 

Właściwości  podstawowych  wyrobów  budowlanych  projektowanych  do  zastosowania  w  
budynku w zakresie przyłącza gazowego wg postanowień norm:

Przyłącze gazowe
1 Rury i kształtki polietylenowe PN-EN 1555-1:2010

2 Armatura PN-EN 1555-4:2011 

3 Reduktor ciśnienia gazu PN-EN 334+A1:2011 

4 Gazomierz miechowy PN-EN 1359:2004

Wykonawca  jest  zobowiązany  stosować  wyłącznie  wyroby  posiadające  dopuszczenie  do  
stosowania w budownictwie, o rodzaju odpowiednim dla danego wyrobu i jego specyfiki, oraz 
dysponować dokumentacją to poświadczającą w zakresie wymienionym w pkt. 10.

1.2. Przechowywanie i składowanie

Wyroby dopuszczone przez producentów do przechowywania przed zastosowaniem należy  
przechowywać  zgodnie  z  instrukcją  producenta,  w  wyznaczonym  miejscu  na  zapleczu  
budowy, zabezpieczając przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca  jest  zobowiązany  zapewnić  właściwe  składowanie  wyrobów koniecznych  do  
składowania przed ich wbudowaniem,  zapewniając  bezpieczeństwo  pracowników  i  osób  
postronnych. Zasady składowania wyrobów na placu budowy powinien uwzględnić w „Planie 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”.

1.3. Transport

Wykonawca jest  zobowiązany zapewnić  transport  wyrobów budowlanych na plac budowy  
odpowiedni do ich rodzaju. Wymogi dla środków transportu jak w pkt. 3.

1.4. Warunki dostawy

Określenie  warunków  dostaw  dla  wyrobów  przez  wykonawcę  wg  bieżących  potrzeb  
wynikających z przyjętego harmonogramu prac.

1.5. Kontrola jakości

Wykonawca  jest  zobowiązany  zapewnić  kontrolę  jakości  wyrobów  przewidzianych  do  
wbudowania,  która  uniemożliwi  zastosowanie  wyrobów wadliwych  lub o nie odpowiedniej  
jakości, w wyniku których realizowany obiekt nie spełniałby założeń przyjętych w projekcie i  
nie spełniałby wymagań podstawowych.

2. Wymagania dla sprzętu i maszyn

2.1. Wymagania dla sprzętu i maszyn niezbędnych

Wykonawca  (lub  dostawca)  powinien  dysponować  następującym  sprzętem i  maszynami,  
niezbędnymi do wykonania robót zgodnie z założoną jakością:
− zestaw  urządzeń  oraz  mechaniczny  sprzęt  podręczny  do  wykonywania  instalacji 

sanitarnych z rur z tworzyw sztucznych,
− spycharko-ładowarka  kołowa  i  zagęszczarka  przenośna (do  wykonania  przyłączy 

infrastruktury: wodociągowego, kanalizacji sanitarnej).
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2.1. Wymagania dla sprzętu i maszyn zalecanych

Nie dotyczy.

3. Wymagania dla środków transportu

 Wykonawca powinien dysponować następującymi środkami transportu:
− samochód ciężarowy skrzyniowy zamknięty,
− samochód ciężarowy skrzyniowy otwarty.

4. Wymagania dla wykonania robót

Zgodnie z art. 22 pkt. 3 ustawy  „Prawo budowlane” roboty budowlane należy wykonywać  
zgodnie  z  projektem  budowlanym  (budowlano-wykonawczym),  warunkami  pozwolenia  na
budowę oraz zgodnie z przepisami,  w  tym  techniczno-budowlanymi,  ze  szczególnym
uwzględnieniem obowiązujących norm dla danego zakresu robót.

4.1. Sposób wykończenia poszczególnych elementów

Nie dotyczy.

4.2. Tolerancje wymiarowe

Roboty budowlane należy wykonać z tolerancjami wymiarowymi określonymi przez PN:
Lp. Nr normy Nazwa normy

1 PN-ISO 3443-6:1994 Tolerancje  w  budownictwie.  Ogólne  zasady  ustalania 
kryteriów  odbioru,  kontrola  zgodności  wymiarów  z 
wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna – Metoda I

2 PN-ISO 3443-7:1994 Tolerancje  w  budownictwie.  Ogólne  zasady  ustalania 
kryteriów  odbioru,  kontrola  zgodności  wymiarów  z 
wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna – Metoda II 
(Metoda kontroli statystycznej)

3 PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancje  w  budownictwie.  Kontrola  wymiarowa  robót 
budowlanych.

4 PN-ISO 4464:1994 Tolerancje  w  budownictwie.  Związki  pomiędzy  różnymi 
rodzajami odchyłek i tolerancji stosowanymi w wymaganiach

5 PN-62/B-02356 Koordynacja  wymiarowa  w  budownictwie.  Tolerancje 
wymiarów elementów budowlanych z betonów

6 PN-80B/10021 Prefabrykaty  budowlane  z  betonu.  Metody  pomiaru  cech 
geometrycznych

7 PN-ISO 7976-1:1994 Tolerancje  w  budownictwie.  Metody  pomiaru  budynków  i 
elementów budowlanych

8 PN-ISO 7976-2:1994 Tolerancje  w  budownictwie.  Metody  pomiaru  budynków  i 
elementów  budowlanych.  Usytuowanie  punktów 
pomiarowych

4.3. Szczegóły technologiczne

W trakcie robót instalacyjnych należy uwzględniać następujące szczegóły technologiczne:
- związane z poprawność połączeń przewodów  i urządzeń,
- sposobem prowadzenia przewodów i montażu w różnych elementach konstrukcji budynku,
- właściwego prowadzenia przewodów w miejscach i skrzyżowań,
- przejść przez elementy konstrukcji,
- koordynacji montażu urządzeń w wykończeniem budynku.
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4.4. Odcinki robót budowlanych

Roboty instalacyjne należy podzielić na etapy wynikające z wykonawstwa konstrukcji oraz w 
związku  z  koordynacją  z  robotami  wykończeniowymi,  w przypadku realizacji  przyłączy  w  
koordynacji  z  wykonawstwem  ogrodzenia,  utwardzenia  działki  i  urządzenia  terenu.  W  
szczególności dotyczy to wykonywania instalacji kanalizacji sanitarnej.

4.5. Przerwy i ograniczenia

W  trakcie  wykonawstwa  instalacji  wewnętrznych  należy  stosować  przerwy  (ograniczenia  
ciągłości  robót)  wynikające  z  konieczności  koordynacji  robót  instalacyjnych  z  robotami  
wykończeniowymi, w szczególności związanymi z wykonaniem:
- tynków wewnętrznych,
- izolacji cieplnych podłóg,
- wylewek betonowych w podłogach pływających,
- izolacji cieplnych ścian zewnętrznych,
- pokrycia dachu.

4.6. Wymagania specjalne

Poszczególne  instalacje  sanitarne,  ogrzewcze  i  elektryczne  oraz  montaż  zastosowanych  
urządzeń należy wykonywać zgodnie z instrukcjami  producentów  przyjętych  wyrobów  
instalacyjnych.

5. Kontrola, badanie i odbiór wyrobów i robót budowlanych

5.1. Kontrola wyrobów i robót budowlanych

W zakresie kontroli wyrobów budowlanych  wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia ich 
kontroli pod względem:
− jakości,
− dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

W zakresie kontroli  robót  budowlanych wykonawca jest  zobowiązany do zapewnienia ich  
kontroli pod względem:
− prowadzenia ich zgodnie z projektem budowlanym,
− zgodności z warunkami pozwolenia na budowę,
− zgodności z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, ze szczególnym uwzględnieniem 

obowiązujących norm dla danego zakresu robót oraz „Planem bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia”

Wyroby i roboty budowlane mogą być poddane kontroli przez organy lub osoby upoważnione 
jak: inwestor, inspektor nadzoru, powiatowy inspektorat nadzoru budowlanego oraz projektant.

5.2. Badanie wyrobów i robót budowlanych

Wykonawca  jest  zobowiązany  zapewnić  badanie  próbek  stosowanych  wyrobów  oraz  
prawidłowość  wykonywanych  robót  budowlanych,  w  szczególności  robót  instalacyjnych  
ulegających zakryciu lub zanikających, w tym poprzez przeprowadzenie wymaganych prób, w 
celu osiągnięcia założonej jakości i spełnienia wymogów zawartych w projekcie.

5.3. Odbiór wyrobów i robót budowlanych

Wykonawca w celu  uzyskania  odbiorów wbudowanych  wyrobów i  wykonanych  robót  jest  
zobowiązany do przygotowania wszelkiej dokumentacji potwierdzającej ich właściwą jakość
oraz  poprawność  wykonania,  oraz  do  przedstawienia  jej  na  żądanie  osób  i  organów
upoważnionych jak w pkt. 6.1. 
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6. Wymagania dla obmiaru robót

W przypadku  potrzeby  wykonania  obmiaru  robót,  dla  poszczególnych  elementów należy  
stosować jednostki przyjęte w przedmiarze.

7. Sposób odbioru robót budowlanych

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  sukcesywnego  zgłaszania  inwestorowi  lub  jego
przedstawicielowi  wykonywanych  robót,  w  szczególności  dotyczy  to  robót  ulegających
zakryciu lub zanikających, celem uzyskania odbiorów częściowych i końcowych oraz odbioru
ostatecznego.

8. Rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących

Jak w części specyfikacji "Przygotowanie terenu".

9. Wykaz dokumentów odniesienia

Dokumenty odniesienia:
− projekt budowlany (budowlano-wykonawczy),
− przedmiar i kosztorys ofertowy,
− specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,
− certyfikaty na znak bezpieczeństwa, wykazujące że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi  określonymi  na podstawie  polskich  Norm lub  aprobat  technicznych  oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych zastosowanych wyrobów lub,

− deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  z  Polską  Normą  lub  Polską  Normą 
Przenoszącą Normy Zharmonizowane  zastosowanych wyrobów lub,

− aprobaty techniczne w wypadku wyrobów dla których nie ustanowiono Polskiej Normy.
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1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące realizacji robót elektrycznych i słaboprądowych, przewidzianych do wykonania                    
w ramach robót budowlanych przy rozbudowie budynku szkoły o blok żywieniowy i przedszkole. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie wszystkich robót elektrycznych i instalacji słaboprądowych przewidzianych            
w projekcie budowy obiektu. Ustalenia te obejmują prace związane z dostawą materiałów, 
wykonywaniem robót i uruchomieniem wykonanych instalacji. 

1.3. Zakres robót obj ętych specyfikacj ą 

W zakresie robót elektrycznych przewiduje się wykonanie robót sklasyfikowanych wg 
wspólnego słownika zamówień w grupie 45310000 – 3 Roboty instalacyjne elektryczne, tj.: 

a) montaż rozdzielnie elektrycznych, 
b) instalacje elektryczne wewnętrzne: 

- instalacje oświetleniowe, 
- instalacje gniazd wtykowych 230 V, 
- instalacje zasilania urządzeń technicznych i technologicznych, 

c) instalacja odgromowa i uziemienia 
- instalacja odgromowa, 
- instalacja uziemień, 
- instalacja połączeń wyrównawczych, 

d) urządzenia elektryczne: 
- montaż osprzętu instalacyjnego, 
- montaż opraw oświetleniowych, 

e) instalacje elektryczne niskoprądowe: 
- instalacja telefoniczna, 
- instalacje oddymiania, 
- instalacja detekcji gazu 

f) zewnętrzne sieci oświetlenia: 
- układanie linii kablowych, 
- montaż latarń oświetlenia terenu i boiska. 

Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione                   
w projekcie architektoniczno-budowlanym branża ELEKTRYCZNA na rysunkach Nr E–1 do E–12. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi 
Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem instalacji 
elektrycznych silnoprądowych i słaboprądowych na obiekcie: montaż oprzewodowania, montaż 
rozdzielnic elektrycznych, montaż osprzętu instalacyjnego i opraw oświetleniowych, montaż 
przewodów instalacji odgromowej, uziemiającej i połączeń wyrównawczych, budowę linii 
kablowych, montaż słupów, montaż opraw oświetlenia terenu i boiska oraz wszystkie roboty 
pomocnicze. 



   
 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność                 
z umową, projektem budowlanym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją 
umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 
zarządzającego realizacją umowy. 

1.6. Dokumentacja, któr ą należy przedstawi ć w trakcie budowy 

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna                      
z zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  
Dodatkowo Wykonawca dostarczać będzie następujące informacje: 
1. Harmonogram i kolejność prac instalacyjnych, 
2. Rysunki robocze wymagane przez zarządzającego realizacją umowy, 
3. Karty materiałowe proponowanych do wbudowania materiałów i urządzeń, 
4. Świadectwa jakości przedstawione przez producenta materiałów i urządzeń, 
1. Zalecenia i instrukcje DTR dostarczane przez producentów materiałów i urządzeń 
2. Inne istotne dokumenty 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej p.4. 

Użyte do wykonania wewnętrznych instalacji elektrycznych materiały obejmujące 
konstrukcje wsporcze, przewody, osprzęt, rozdzielnia oraz oprawy oświetleniowe, winny spełniać 
wymagania zawarte w WTWiOR B-M tom V. 

2.2 Konstrukcje wsporcze 

a) korytka instalacyjne i wsporniki: korytko instalacyjne perforowane ze stali ocynkowanej, 
b) elementy konstrukcyjne korytek: wsporniki ścienne, sufitowe oraz do konstrukcji 

drewnianych ze stali ocynkowanej dostosowane do typoszeregu korytek 
c) drabinki: konstrukcja główna oraz elementy pomocnicze z profilowanej stali 

ocynkowanej, 

2.3 Rury i osłony rurowe, uchwyty 

2.3.1 Rury i osłony rurowe 
a) rury karbowane typu peszel dla odejść przewodów do opraw oświetleniowych i gniazd 

wtykowych, 
b) rury PCV sztywne i złączki ZLC jako osłony dla instalacji niskoprądowych, 
c) osłony przejść przewodów instalacji przez ściany i stropy z rur karbowanych peszel 
d) giętkie osłony rurowe KR do kabli dla zabezpieczenie przejść instalacji zasilającej, kabli 

oświetlenia terenu i zasilania bram, 
e) przewody zasilania rozdzielnice i obwody instalacji na napięcie 750V, 

2.3.2 Uchwyty 
a) uchwyty „U dla rur PCV, 
b) uchwyty UP-22 i FLOP dla przewodów układanych na tynku, 
c) opaski kablowe do mocowania przewodów na drabinkach i korytkach, 

2.4 Przewody 

2.4.1 Przewody instalacji elektrycznych 
f) obwody instalacji oświetleniowych: przewody YDY(p) 3(4;5) × 1,5 mm2 na napięcie 

750V, 
g) obwody gniazd wtykowych 230V: przewody YDY(p) 3 × 2,5 mm2 na napięcie 750V, 
h) obwody zasilania urządzeń techn.: przewody YDY(p) 3(5) × 2,5 mm2 na napięcie 750V, 



   
 

 

i) zasilanie rozdzielni TG: przewody YKY 4 × 50 mm2 na napięcie 750V, 
j) zasilanie rozdzielni T-1, T-2; TK; TM: przewody YKY 5 × 16(10 i 6) mm2 na napięcie 

750V, 

2.4.2 Przewody instalacji telefonicznej 

Przewody instalacji UTP 4 × 2 × 0,5 mm2, winny spełniać wymagania kategorii 5. 

2.4.3 Przewody instalacji odgromowej, uziemiającej i połączeń wyrównawczych 
d) główny przewód wyrównawczy: płaskownik stalowy ocynkowany o wymiarach 25×4mm, 
e) połączenia wyrównawcze: przewody LgY 4, 10 i 16 mm2 na napięcie 750V, 
f) zwody instalacji odgromowej: pręt stalowy ocynkowany Ø8 mm, 
g) przewody uziomu: płaskownik stalowy ocynkowany o wymiarach 40×3 mm, 
h) przewody odprowadzające: płaskownik stalowy ocynkowany o wymiarach 25×4 mm 

oraz pręt stalowy ocynkowany Ø8 mm, 

2.5 Osprz ęt instalacji 

2.5.1 Osprzęt instalacji oświetleniowych i gniazd wtykowych 
a) w pomieszczeniach ogólnych stosować osprzęt instalacyjny podtynkowy, stopień 

ochrony IP20, obejmujący łączniki oświetlenia oraz rozgałęźniki instalacji, 
b) w pomieszczeniach sanitarnych, technicznych stosować osprzęt instalacyjny potynkowy 

bryzgoszczelny, stopień ochrony IP44, 

2.5.2 Osprzęt instalacji zasilania urządzeń 
a) łączniki wentylatorów w pomieszczeniach kuchni z zapleczem i sanitarnych, 

bryzgoszczelne w wykonaniu podtynkowym, IP44, 
b) osprzęt sterowniczy instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej zgodnie z DTR urządzeń, 
c) osprzęt urządzeń technicznych kotłowni gazowej, bryzgoszczelny, IP44. 

2.5.3 Osprzęt instalacji telefonicznej 

Gniazda logiczne sieci telefonicznej typu RJ45 oraz spełniać wymagania określone dla 
kategorii 5 instalacji. 

2.5.4 Osprzęt instalacji odgromowej i uziemiającej 

Osprzęt dla instalacji odgromowej i uziemiającej, tj. zaciski uniwersalne, złącza rynnowe                  
i kontrolne: stalowy ocynkowany 

2.6 Tablica główna TG 

Tablica główna obejmująca z pomiarem i zabezpieczeniami dla tablic T-1 i T2 winna 
odpowiadać parametrom: 

a) drugą klasę izolacji, 
b) stopień ochrony min. IP30, 
c) oddzielne przedziały dla układu pomiarowego i zabezpieczeń wyjść obwodów WLZ. 

2.7 Oprawy o świetleniowe 

Oprawy oświetleniowe winny spełniać kryteria jakościowe, techniczne oświetlenia 
pomieszczeń oraz dodatkowo estetyczne. 
Oprawy oświetleniowe: 

a) w pomieszczeniach ogólnych: świetlówkowe z kloszem z polimetakrylanu metylu oraz 
rastrem z polerowanego aluminium, stopień ochrony IP20, 

b) w pomieszczeniach sanitarnych, pomocniczych i zaplecza kuchennego: oprawy 
świetlówkowe z kloszem z polimetakrylanu metylu i poliwęglanu, oprawy typu plafon do 
świetlówek kompaktowych stopień ochrony min. IP44, 



   
 

 

c) oświetlenie zewnętrzne na budynku: oprawy z lampami halogenowymi, bryzgoszczelne 
stopień ochrony min. IP64, 

d) oświetlenie terenu: słupki oświetleniowe o wysokości min. 1m mocowane do 
fundamentu z lampami halogenowymi, stopień ochrony IP65, 

e) oświetlenie boiska: słupy ocynkowane o wysokości 9m mocowane do typowego 
fundamentu z oprawami do lamp wyładowczych (sodowe) o mocy 250W. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.5 

3.2. Sprzęt do niezb ędny do wykonania robót 

Rodzaje sprzętu używanego do robót instalacyjnych oraz montażu urządzeń pozostawia 
się do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych 
robót i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane                       
i niedopuszczone do robót. 
Sprzęt używany w robotach budowlano – montażowych obejmujących roboty instalacji 
elektrycznych powinien mieć ustalone parametry techniczne, powinny odpowiadać ogólnie 
przyjętym wymaganiom co do ich jakości, jak również wytrzymałości. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. 

4. TRANSPORT 

4.2. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.6 

4.2. Transport materiałów 

Wymagania ogólne dotyczące transportu, przyjmowania i składowania materiałów na placu 
budowy zawarte są w  WTWiOR B-M  (punkt 1.6). 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów 
elektrotechnicznych. 
Na środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich 
przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Zasady ogólne wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  p. 2.1 oraz                
w WTWiOR B-M tom V, rozdziały 5; 7; 10; 14. 

5.2. Układanie przewodów 

5.2.1. Trasy przewodów 

Trasy przewodów instalacji powinny przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami                             
i urządzeniami. Powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji oraz 
przeprowadzanych remontach. Wskazane jest by przebiegały w liniach poziomych i pionowych. 

5.2.2 Konstrukcje wsporcze 

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji elektrycznych, 
bez względu na rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do podłoża (ścian, stropów, elementów 



   
 

 

konstrukcyjnych budynku) w sposób trwały, uwzględniający warunki lokalne i technologiczne,             
w jakich dana instalacja będzie pracować oraz sam rodzaj instalacji. 

5.2.3 Przejścia przez ściany i stropy 
a) wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany i stropy itp. 

(wewnątrz budynku) muszą być chronione przed uszkodzeniami. 
b) przejścia wymienione wyżej należy wykonywać w przepustach rurowych. 
c) przejścia przez przegrody o różnej wytrzymałości ogniowej powinny być wykonane                  

w sposób szczelny, zapewniający wymaganą dla danej przegrody wytrzymałość 
ogniową. 

5.3 Monta ż osprz ętu i opraw o świetleniowych 

5.3.1 Montaż osprzętu 

Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający 
mocne i bezpieczne jego osadzenie. 

5.3.2 Montaż opraw oświetleniowych 

Oprawy oświetleniowe należy mocować do podłoża zgodnie z rozmieszczeniem 
przedstawionym w projekcie w sposób trwały zapewniający mocne i bezpieczne ich osadzenie. 
Przewody zasilające oprawy wprowadzić do opraw w sposób przewidziany przez producenta. 

5.4 Monta ż rozdzielnic 

5.4.1 Wymagania ogólne 

Montaż urządzeń rozdzielczych należy wykonać zgodnie z instrukcją montażu dostarczaną 
wraz z urządzeniem oraz wymaganiami zawartymi w niniejszym rozdziale. 

5.4.2 Przygotowanie podłoża 

Przygotowanie podłoża pod zabudowę rozdzielnic: 
1) wnęki przewidziane do montażu rozdzielnic winne odpowiadać wymiarom zewnętrznym 

obudowy, 
2) powierzchnie otworu wnęki powinny być zaprawione zaprawą cementowo-wapienną, 

5.4.3 Montaż rozdzielnicy 

1) urządzenie rozdzielcze dostarczone na budowę należy montować przez przykręcenie 
2) wprowadzić przewody obwodów instalacji, 
3) luki pomiędzy krawędziami wnęk i obudową rozdzielnic wypełnić materiałem 

uszczelniającym, 
4) podłączyć przewody poszczególnych obwodów pod zaciski przyłączeniowe. 
5) założyć zdjęte na czas montażu osłony. 

5.5 Próby pomonta żowe i pomiary kontrolne 

5.5.1 Wymagania ogólne 

Po zakończeniu robót elektrycznych w obiekcie, przed ich odbiorem, Wykonawca 
zobowiązany jest do przeprowadzenia tzw. prób montażowych, tj. technicznego sprawdzenia 
jakości wykonanych robót wraz z dokonaniem potrzebnych pomiarów (prac regulacyjno-
pomiarowych) i próbnym uruchomieniem poszczególnych obwodów, urządzeń, maszyn, itp.). 

5.5.2 Zakres dokonywanych prób 

Szczegółowy zakres dokonywanych prób i pomiarów opisują rozdziały WTWiOR B-M oraz 
postanowienia norm PN – IEC 60364 – 6 – 61, oraz BN-76/8984-10. 

 



   
 

 

5.5.3 Dokumentacja wyników 

Wyniki prób montażowych powinny być ujęte w szczegółowych protokołach a termin                   
i rodzaj odnotowane zapisem w dzienniku budowy. Stanowią one podstawę do stwierdzenia 
przygotowania do podjęcia prac rozruchowych. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Ogólne zasady  kontroli jako ści robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.7 
Kontrola jakości wykonania instalacji elektrycznej powinna obejmować sprawdzenie: 
- zgodności zastosowanych do wbudowania wyrobów i zainstalowanych urządzeń                          

z dokumentacją techniczną, uzgodnieniami, normami i certyfikatami, 
- prawidłowości wykonania połączeń przewodów, 
- poprawności wykonania oprzewodowania oraz zachowania wymaganych, odległości od innych 

instalacji i urządzeń, 
- poprawności wykonania przejść instalacji elektrycznych przez ściany, 
- prawidłowości zamontowania urządzeń, osprzętu i aparatów elektrycznych, 
- prawidłowego oznaczenia obwodów, zacisków, łączników, aparatury itp., 
- prawidłowego oznaczenia przewodów ochronnych i neutralnych, 
- prawidłowego umieszczenia schematów, tablic ostrzegawczych oraz innych informacji, 
- spełnienia dodatkowych zaleceń Projektanta lub Inspektora Nadzoru, wprowadzonych do 

dziennika budowy lub do dokumentacji projektowej.  
W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności prowadzenia 
robót rozbiórkowych z projektem organizacji robót i przepisami BIOZ. 

6.2. Kontrola jako ści materiałów. 

Inżynier powinien mieć dostęp i prawo do kontroli wszystkich materiałów i urządzeń, 
dostawców, producentów, podwykonawców i wykonawców dostarczających materiały 
wykorzystywane do robót objętych niniejszym działem.  

7. OBMIAR ROBÓT 

5.2. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
p.8. Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 
poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót 

7.2. Jednostki obmiarowe 

Jednostkami obmiarowymi stosowanymi przy obmiarach robót będą: 
1 m3  kubatury wykutych wnęk i ślepych otworów 
1 m metr bieżący układanych przewodów 
1 szt. ilość sztuk montowanego osprzętu 
1 kpl. ilość kompletów montowanego osprzętu 
1 otwór  przebić przez ściany i stropy 
1 pomiar  wykonywanych pomiarów 
1 próba  wykonywanych prób 

8. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej pkt 9. 

 



   
 

 

8.2. Podstawa płatno ści 

 Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych                           
w wycenionym przez wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony 
jest w ich opisie. 
Ceny jednostkowe obejmują: 

- dostarczenie niezbędnych materiałów i innych czynników produkcji 
- przygotowanie podłoża i montaż przewodów 
- przygotowanie podłoża i montaż osprzętu 
- wykonanie niezbędnych prób i pomiarów 
- prace wykończeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie – będących 

własnością wykonawcy – materiałów rozbiórkowych z placu budowy. 

8.3. Odbiór robót i dokumentacja powykonawcza 

Oprócz zasad opisanych w ogólnej specyfikacji należy stosować ogólne zasady odbioru 
robót elektrycznych opisane w WTWiOR B-M (p. 1.10). 
Szczegółowe warunki techniczne związane z przekazywaniem wykonanych w obiekcie robót 
elektrycznych podano w treści odnośnych rozdziałów  WTWiOR B-M;  

- rozdzielnie o napięciu do 1 kV (p. 5.6  -  5.8) 
- wnętrzowe instalacje elektryczne do 1 kV  (p. 7.14 - 7.16) 
- instalacje i urządzenia ochrony p-porażeniowej  (p. 9.9  -  9.11.5) 
- instalacje aparatury kontr.-pom. i automatyki (p. 17.5) 

  Po zakończeniu budowy Wykonawca dostarczy Inwestorowi; 
- dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, ,jeśli 

została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
- dzienniki budowy i rejestry obmiarów, 
- pisemne uzgodnienia odstępstw od projektu spisane z Inwestorem i Projektantem, 
- protokoły prób i pomiarów po wykonaniu instalacji oraz montażu urządzeń, 
- gwarancje, atesty oraz inne dokumenty związane z zastosowanymi materiałami, 

aparatami i  urządzeniami. 
            Przekazanie obiektu do eksploatacji, nie zwalnia Wykonawcy od usunięcia ewentualnych 
wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym i istotnych usterek zgłoszonych przez 
Użytkownika. Termin usunięcia wad i usterek  wyznacza Inwestor w porozumieniu z Wykonawcą. 

9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIĄZANE 

9.1 Związane normatywy 

WTWiO Robót Budowlano-montażowych - Tom 5 – Instalacje elektryczne: 
1. Rozdział 1  - Ogólne Wymagania 
2. Rozdział 5  - Rozdzielnice o napięciu do 1 kV 
3. Rozdział 7  - Instalacje elektryczne wnętrzowe na nap. do 1 kV w bud. przemysłowym 
4. Rozdział 9  - Instalacje i urządzenia ochrony przeciwporażeniowej oraz uziomy 
5. Rozdział 10  - Instalowanie pojedynczych aparatów i odbiorników na nap. do 1 kV 
6. Rozdział 14  - Instalacje elektryczne wnętrzowe na nap. do 1 kV w bud. ogólnym 
7. Rozdział 16  - Urządzenia piorunochronne 
8. Rozdział 17  - Instalacje aparatury kontr.-pom. i automatyki 

Przepisy budowy urządzeń elektrycznych z dnia 31. 05. 1987 r. (z późniejszymi zmianami) 

9.2 Zalecane normy 

Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe 
(BN), w tym w szczególności: 
Zakres normy podstawowych 

PN-IEC 60050-826 Słownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w obiektach 
budowlanych.  



   
 

 

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot                     
wymagania podstawowe 

PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogólnych 
charakterystyk  

PN-IEC 60364-4 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewniania bezpieczeństwa. Arkusze: 4-41 do 4-47 

PN-IEC 60364-4 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewniania bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Arkusze: 442 
do 444 

PN-IEC 60364-4 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewniania bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony 
zapewniających bezpieczeństwo. Arkusze 473; 481; 482 

PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie odbiorcze. 
BN-76/8984-10 Zakładowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Ogólne wymagania                        

i badania 
BN-73/9371-03 Uziemienie urządzeń telekomunikacji przewodowej. Ogólne wymagania                

i badania 
PN-93/E-08390/11÷56 Zestaw norm dla systemów alarmowych 
PN-T-45000-3 Uziemienia i wyrównywanie potencjałów w obiektach telekomunikacji, 

radiofonii i telewizji 

Normy pozostałe 

PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami lub cyframi. 
PN-92/E-05031 Klasyfikacja urządzeń elektrycznych i elektronicznych z punktu widzenia 

ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. 
PN-91/E-06160/10 Bezpieczniki topikowe niskonapięciowe. Ogólne wymagania i badania 
PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod. IP). 
PN-IEC 60664-1:1998 Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego 

napięcia. Zasady, wymagania i badania. 
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1. Wymagania dla wyrobów budowlanych

1.1. Właściwości wyrobów budowlanych

Właściwości podstawowych wyrobów budowlanych projektowanych do zastosowania  
w budynku wg postanowień PN:

Lp. Wyrób Norma odniesienia
1 Cement zwykły PN-EN 197-1

2 Wapno hydratyzowane PN-EN 459-1:2003 

3 Powłoki hydroizolacyjne PN-EN 13969: 2006

4 Folie hydroizolacyjne płaskie PN-EN 14909:2007

5 Folie hydroizolacyjne wytłaczane Brak obowiązującej normy

6 Wyroby termoizolacyjne styropianowe PN-EN 13163:2009 

7 Wyroby termoizolacyjne z wełny 
mineralnej

PN-EN 13162:2002 

8 Płyty gipsowo-kartonowe zwykłe PN-EN 520:2005 

9 Płyty gipsowo-kartonowe 
ognioodporne

PN-EN 13501-2:2008 

10 Elementy stalowe prefabrykowane 
systemów zabudowy

Brak obowiązującej normy

11 Papy termozgrzewalne PN-EN 13707:2006 

12 Tynki cienkowarstwowe PN-B-10106: 1997

13 Zaprawy zbrojące i kleje PN-B-10107:1998 

14 Farby zewnętrzne PN-C-81913:1998 

15 Farby wewnętrzne PN-EN 13300:2002

16 Farby posadzkowe PN-EN 13813:2003 

17 Gresy i glazura PN-EN 14411:2009 

18 Kleje do płytek PN-B-10107:1998 

19 Okna i drzwi zewnętrzne PN-EN 14351-1+A1:2010

20 Drzwi wewnętrzne zwykłe Brak obowiązującej normy

21 Parapety zew. i obróbki z blachy
powlekanej

PN-EN 10327

22 Płyty włókno-cementowe PN-EN 12467:2004 

Wykonawca  jest  zobowiązany  stosować  wyłącznie  wyroby  posiadające  dopuszczenie  do  
stosowania w budownictwie, o rodzaju odpowiednim dla danego wyrobu i jego specyfiki, oraz 
dysponować dokumentacją to poświadczającą w zakresie wymienionym w pkt. 10.

1.2. Przechowywanie i składowanie

Wyroby dopuszczone przez producentów do przechowywania przed zastosowaniem należy  
przechowywać  zgodnie  z  instrukcją  producenta,  w  wyznaczonym  miejscu  na  zapleczu  
budowy, zabezpieczając przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Wykonawca  jest  zobowiązany  zapewnić  właściwe  składowanie  wyrobów koniecznych  do  
składowania  przed  ich  wbudowaniem,  zapewniając  bezpieczeństwo  pracowników  i  osób  
postronnych. Zasady składowania wyrobów na placu budowy powinien uwzględnić w „Planie 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”.
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1.3. Transport

Wykonawca jest  zobowiązany zapewnić  transport  wyrobów budowlanych na plac budowy  
odpowiedni do ich rodzaju. Wymogi dla środków transportu jak w pkt. 3.

1.4. Warunki dostawy

Określenie  warunków  dostaw  dla  wyrobów  przez  wykonawcę  wg  bieżących  potrzeb  
wynikających z przyjętego harmonogramu prac.

1.5. Kontrola jakości

Wykonawca  jest  zobowiązany  zapewnić  kontrolę  jakości  wyrobów  przewidzianych  do  
wbudowania,  która  uniemożliwi  zastosowanie  wyrobów wadliwych  lub o nie odpowiedniej  
jakości, w wyniku których realizowany obiekt nie spełniałby założeń przyjętych w projekcie i  
nie spełniałby wymagań podstawowych.

2. Wymagania dla sprzętu i maszyn

2.1. Wymagania dla sprzętu i maszyn niezbędnych

Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem i maszynami, niezbędnymi do  
wykonania robót zgodnie z założoną jakością:
− betoniarka o poj. min. 150 L,
− mechaniczny sprzęt podręczny do wykonywania bezspoinowych systemów ociepleń,
− mechaniczny sprzęt podręczny do wykonywania suchej zabudowy,
− mechaniczny sprzęt podręczny do wykonywania okładzin z glazury i gresu,
− system rusztowań.

2.1. Wymagania dla sprzętu i maszyn zalecanych

Zaleca się aby, wykonawca dysponował następującym sprzętem i maszynami:
− agregat (miksokret) do wylewek,
− agregat tynkarski,
− zacieraczka talerzowa do betonu.

3. Wymagania dla środków transportu

 Wykonawca powinien dysponować następującymi środkami transportu:
− samochód ciężarowy skrzyniowy samowyładowczy,
− samochodem ciężarowy skrzyniowy zamknięty.

4. Wymagania dla wykonania robót

Zgodnie z art. 22 pkt. 3 ustawy  „Prawo budowlane” roboty budowlane należy wykonywać  
zgodnie  z  projektem  budowlanym  (budowlano-wykonawczym),  warunkami  pozwolenia  na
budowę oraz zgodnie z przepisami,  w  tym  techniczno-budowlanymi,  ze  szczególnym
uwzględnieniem obowiązujących norm dla danego zakresu robót.

4.1. Sposób wykończenia poszczególnych elementów

Zgodnie z opisem technicznym do projektu budowlano-wykonawczego, a w szczególności:
- ściany wewnętrzne: tynki cem.-wap. min. kategorii II (tynk dwuwarstwowy zatarty na ostro) 

               oraz tapety z włókna szklanego i płyty włókno-cementowe,
- ścian zewnętrzne: tynki cienkowarstwowe z mieszanek zapraw gotowych,
- okap dachu: z listew boazeryjnych impregnowanych na krokwiach i murłatach struganych  
   impregnowanych, okrycie dachówką angobowaną wraz z akcesoriami systemowymi.
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4.2. Tolerancje wymiarowe

Roboty budowlane należy wykonać z tolerancjami wymiarowymi określonymi przez PN:
Lp. Nr normy Nazwa normy

1 PN-ISO 3443-6:1994 Tolerancje  w  budownictwie.  Ogólne  zasady  ustalania 
kryteriów  odbioru,  kontrola  zgodności  wymiarów  z 
wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna – Metoda I

2 PN-ISO 3443-7:1994 Tolerancje  w  budownictwie.  Ogólne  zasady  ustalania 
kryteriów  odbioru,  kontrola  zgodności  wymiarów  z 
wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna – Metoda II 
(Metoda kontroli statystycznej)

3 PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancje  w  budownictwie.  Kontrola  wymiarowa  robót 
budowlanych.

4 PN-ISO 4464:1994 Tolerancje  w  budownictwie.  Związki  pomiędzy  różnymi 
rodzajami odchyłek i tolerancji stosowanymi w wymaganiach

5 PN-62/B-02356 Koordynacja  wymiarowa  w  budownictwie.  Tolerancje 
wymiarów elementów budowlanych z betonów

6 PN-80B/10021 Prefabrykaty  budowlane  z  betonu.  Metody  pomiaru  cech 
geometrycznych

7 PN-ISO 7976-1:1994 Tolerancje  w  budownictwie.  Metody  pomiaru  budynków  i 
elementów budowlanych

8 PN-ISO 7976-2:1994 Tolerancje  w  budownictwie.  Metody  pomiaru  budynków  i 
elementów  budowlanych.  Usytuowanie  punktów 
pomiarowych

4.3. Szczegóły technologiczne

Istotne szczegóły technologiczne dla robót wykończeniowych:
- izolację pionową i poziomą z papy termozgrzewalnej części podziemnej budynku należy  
  wykonać z zachowaniem odpowiednich zakładów oraz wykonaniem wzdłuż zewnętrznej  
   odsadzki ławy fundamentowej odboju zabezpieczającego przed łamaniem się papy,
- folię wytłaczaną należy układać wytłoczeniami do ściany budynku, jej montaż przeprowadzić 
  z zastosowaniem kołków rozporowych z kapturkami oraz listwą wieńczącą cokołową,
- izolację cieplną ścian zewnętrznych wykonać z zachowaniem wymaganych zasad   

               wykonywania warstwy zbrojącej w obszarach okien, odpowiednią ilością, doborem 
           i długością kotwienia kołków mocujących płyty ocieplenia oraz w oparciu o listwę startową 

  cokołową.

4.4. Odcinki robót budowlanych

Do  robót  wykończeniowych  należy  przystąpić  po  wykonaniu  konstrukcji  obiektu,  po  
zamontowaniu okien i drzwi wejściowych. 

4.5. Przerwy i ograniczenia

W  trakcie  wykonywania  robót  budowlanych  należy  zapewnić  przerwy  technologiczne,  
umożliwiające wykonanie  poszczególnych  elementów  wykończenia  zgodnie  z  założoną  
jakością,  wymaganą  sztuką  budowlaną  oraz  właściwościami  stosowanych  wyrobów  i  
systemów, w szczególności dotyczy to:
− zapewnienia odpowiednich warunków dojrzewania wylewek betonowych,
− zapewnienia odpowiednich warunków dojrzewania tynków wewnętrznych,
− przerw w wykonywaniu warstw ocieplenia zewnętrznego łącznie z malowaniem cokołu.
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4.6. Wymagania specjalne

Ocieplenia ścian zewnętrznych w bezspoinowym systemie ociepleń wykonać zgodnie  
z instrukcją ITB nr 34/2002.

Pokrycie dachu z montażem akcesoriów wykonać zgodnie z instrukcją producenta pokrycia.

Montaż płyt włókno-cementowych wykonywać zgodnie z instrukcje producenta.

5. Kontrola, badanie i odbiór wyrobów i robót budowlanych

5.1. Kontrola wyrobów i robót budowlanych

W zakresie kontroli wyrobów budowlanych  wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia ich 
kontroli pod względem:
− jakości,
− dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

W zakresie kontroli  robót  budowlanych wykonawca jest  zobowiązany do zapewnienia ich  
kontroli pod względem:
− prowadzenia ich zgodnie z projektem budowlanym,
− zgodności z warunkami pozwolenia na budowę,
− zgodności z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, ze szczególnym uwzględnieniem 

obowiązujących norm dla danego zakresu robót oraz „Planem bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia”

Wyroby i roboty budowlane mogą być poddane kontroli przez organy lub osoby upoważnione 
jak: inwestor, inspektor nadzoru, powiatowy inspektorat nadzoru budowlanego oraz projektant.

5.2. Badanie wyrobów i robót budowlanych

Wykonawca  jest  zobowiązany  zapewnić  badanie  próbek  stosowanych  wyrobów  oraz  
prawidłowość  wykonywanych  robót  budowlanych,  w  szczególności  robót  ulegających  
zakryciu  lub  zanikających,  w  celu  osiągnięcia  założonej  jakości  i  spełnienia  wymogów  
zawartych w projekcie.

5.3. Odbiór wyrobów i robót budowlanych

Wykonawca w celu  uzyskania  odbiorów wbudowanych  wyrobów i  wykonanych  robót  jest  
zobowiązany do przygotowania wszelkiej dokumentacji potwierdzającej ich właściwą jakość
oraz  poprawność  wykonania,  oraz  do  przedstawienia  jej  na  żądanie  osób  i  organów
upoważnionych jak w pkt. 6.1. 

6. Wymagania dla obmiaru robót

W przypadku  potrzeby  wykonania  obmiaru  robót,  dla  poszczególnych  elementów należy  
stosować jednostki przyjęte w przedmiarze.

7. Sposób odbioru robót budowlanych

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  sukcesywnego  zgłaszania  inwestorowi  lub  jego
przedstawicielowi  wykonywanych  robót,  w  szczególności  dotyczy  to  robót  ulegających
zakryciu lub zanikających, celem uzyskania odbiorów częściowych i końcowych oraz odbioru
ostatecznego.

8. Rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących

Jak w części specyfikacji "Przygotowanie terenu pod budowę"
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9. Wykaz dokumentów odniesienia

Dokumenty odniesienia:
− projekt budowlany (budowlano-wykonawczy),
− przedmiar i kosztorys ofertowy,
− specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,
− certyfikaty na znak bezpieczeństwa, wykazujące że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi  określonymi  na podstawie  polskich  Norm lub  aprobat  technicznych  oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych zastosowanych wyrobów lub,

− deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  z  Polską  Normą  lub  Polską  Normą 
Przenoszącą Normy Zharmonizowane  zastosowanych wyrobów lub,

− aprobaty techniczne w wypadku wyrobów dla których nie ustanowiono Polskiej Normy.
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1. Zakres robót

W zakres robót wchodzą:
- zagospodarowanie placu budowy,
- roboty rozbiórkowe,
- roboty budowlane,
- roboty instalacyjne.
- roboty wykończeniowe,
- roboty porządkowe.

2. Kolejność realizacji obiektów

Kolejność realizacji obiektów budowlanych:
-      rozbudowa budynku szkoły  o blok żywieniowy i przedszkole

3. Wykaz obiektów istniejących

Na przedmiotowej działce istnieją następujące obiekty budowlane:
- budynek szkoły,
- budynki gospodarcze.

 4. Elementy zagospodarowania działki mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa          
i zdrowia ludzi

Elementy zagospodarowania działki  mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia 
ludzi: linia średniego napięcia przebiegająca wzdłuż granicy działek nr ewid. 186/1 i 185.

5. Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót budowlanych

Wykaz robót budowlanych, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza  
ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi a w szczególności przysypania 
ziemią lub upadku z wysokości:

- roboty, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 5,0 m, 
  ( takie jak roboty murarskie, zbrojarskie, betoniarskie, elewacyjne itp.),

- roboty wykonywane przy użyciu dźwigu (o ile zostanie wykorzystany na budowie).

Rodzaj zagrożenia Skala Miejsce wystąpienia Czas wystąpienia

Ryzyko upadku 
z wys. 

ponad 5,0 m

Skala wystąpienia 
ryzyka niewielka

Wykonywanie ścian 
zewnętrznych

Początkowa 
(stan surowy)

 i końcowa 
(wykończenia) faza 
realizacji inwestycji

Wykonywanie dachu

 6. Sposób prowadzenia instruktażu przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie 
niebezpiecznych

Instruktaż pracowników powinien obejmować:
- szkolenie w zakresie przepisów BHP,
- zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia,
- zasady  bezpośredniego  nadzoru  przez  wyznaczone  osoby  nad  pracami  szczególnie 

niebezpiecznymi,
- zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży 
      i obuwia roboczego.
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7. Środki  techniczne  i  organizacyjne  zapobiegające  niebezpieczeństwom  wynikającym 
z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia

Środki  techniczne  zapobiegające  niebezpieczeństwom  wynikającym  z  wykonywania  robót 
budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie:
- zastosowanie dopuszczonych do używania w budownictwie rusztowań wyposażonych w 

balustrady ochronne i burtnice zabezpieczające pracowników w trakcie prowadzenia prac 
związanych z ryzykiem upadku z wysokości,

- zastosowanie środków ochrony indywidualnej jak kaski, szelki i pasy bezpieczeńśtwa.

Środki organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót 
budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie:
- zapewnienie właściwego nadzoru w trakcie wykonywania prac wymienionych w pkt. 5,
- zapewnienie  właściwej  organizacji  pracy  i  właściwej  kolejności  wykonywania 

poszczególnych czynności w trakcie trwania robót wymienionych w pkt. 5,
- zapewnienie właściwego przygotowania stanowisk pracy,
- zabezpieczenie  placu  budowy  poprzez  wykonanie  ogrodzenia,  umieszczenie  tablic 

ostrzegawczych.

Teren budowy wymaga wprowadzenia warunków bezpieczeństwa pracy, w zakresie zgodnym 
z wymogami rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas  
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003 r poz. 401).
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Część opisowa

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiot  inwestycji  stanowi  rozbudowa  budynku szkoły o blok żywieniowy,  przedszkole, 
termomodernizacja  i  budowa  kompleksu  sportowego  wraz  z  niezbędnymi  urządzeniami  
budowlanymi jak dojazdy, w tym ppoż., dojścia, miejsca postojowe, przyłącza itp. 

Rozbudowa polega na budowie  nowego  bloku  żywieniowego  na  potrzeby  szkoły  
podstawowej  oraz  2-oddziałowego  przedszkola,  termomodernizacja  polega  na  wymianie  
okien  i  drzwi  w  istniejącej  części  budynku  szkoły  i  montażu  kolektorów  słonecznych,  
budowa kompleksu sportowego polega na budowie szkolnego boiska wielofunkcyjnego.

2.         Istniejący stan zagospodarowania terenu

2.1. Obiekty

Na istniejące zagospodarowanie terenu składają się następujące obiekty kubaturowe:
 budynek szkoły,
 budynki gospodarcze.

2.2. Urządzenia budowlane

Na istniejące zagospodarowanie terenu składają się następujące urządzenia:
 ogrodzenie (do przebudowy na niewielkim odcinku w obszarze projektowanego budynku),
 przyłącze wodociągowe,
 przyłącze kanalizacji sanitarnej,
 przyłącze gazowe,
 przyłącze elektroenergetyczne,
 terenowe boisko sportowe (do likwidacji),
 terenowe urządzenia sportowe (do likwidacji),
 plac zabaw,
 zbiornik na nieczystości ciekłe (nieczynny),
 studnia (nieczynna),
 zewnętrzna instalacja oświetleniowa,
 zewnętrzna bezodpływowa instalacja deszczowa (do częściowej likwidacji, przewiduje się 

odprowadzenie wód opadowych z rur spustowych na teren nieutwardzony),
 plac na zamykane pojemniki na odpady stałe (śmietnik).

2.3. Układ komunikacyjny

Na  istniejące  zagospodarowanie  terenu   składają  się  następujące  elementy  układu  
komunikacyjnego:
 zjazdy publiczne z drogi powiatowej (2 szt.),
 dojazdy wewnętrzne (jeden dojazd w obszarze projektowanego budynku do przebudowy),
 dojścia piesze (chodniki),
 ciąg pieszo-jezdny,
 miejsca postojowe (13 szt.)

2.4. Sieci uzbrojenia terenu

Na istniejące zagospodarowanie terenu składają się następujące sieci uzbrojenia:
 sieć wodociągowa,
 sieć elektroenergetyczna,
 sieć kanalizacji sanitarnej.
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2.5. Ukształtowanie terenu

Na istniejące zagospodarowanie terenu składa się następujące ukształtowanie terenu:
 teren z naturalnym spadkiem w kierunku północnym.

2.6. Ukształtowanie zieleni

Na istniejące zagospodarowanie terenu składa się następujące ukształtowanie zieleni:
 zieleń ozdobna nisko- i wysokopienna.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

3.1. Obiekty

Na projektowane zagospodarowanie terenu składają się następujące obiekty kubaturowe:
 budynek przedszkola i bloku żywieniowego.

3.2. Urządzenia budowlane

Na projektowane zagospodarowanie terenu składają się następujące urządzenia:
 przyłącze wodociągowe śr. PE90/PE63 mm i dł. 15 m,
 hydrant przeciwpożarowy śr. 80 mm,
 przyłącze kanalizacji sanitarnej (z separatorem) śr. PCW160 mm i dł. 36,0 m,
 przyłącze gazowe wraz z układem redukcyjno-pomiarowym w ogrodzeniu śr. PE100 mm 

i dł. 12 m,
 zewnętrzny (zalicznikowy) odcinek wewnętrznej instalacji gazowej śr. PE63 mm i dł. 80 m,
 zewnętrzna instalacja oświetleniowa terenu YKY 5x6 mm2 dł. 60 m,
 zewnętrzna instalacja oświetleniowa boiska YKY 5x6 mm2 dł. 100 m,
 wielofunkcyjne boisko sportowe,
 ogrodzenie boiska,
 przebudowa istniejącego  ogrodzenia  na niewielkiej  części  w obszarze  projektowanego 

budynku,  polegająca  na  częściowej  likwidacji  odcinka  ogrodzenia  i  wykonaniu  dwóch 
odcinków (z furtką i bramą) o nowym przebiegu.

3.3. Układ komunikacyjny

Na  projektowane  zagospodarowanie  terenu   składają  się  następujące  elementy  układu  
komunikacyjnego:
 dojazdy, w tym droga pożarowa o szer. jezdni 4,0 i 5,0 m, min. promieniach łuków 11,0 m, 

nachyleniu podłużnym maks. 5%, nośności min. 50 kN i min. odl. od chronionego budynku 
5,5 m umożliwiająca zawracanie pojazdu jednostki ochrony przeciwpożarowej 

 miejsca postojowe x 16 szt. (w tym 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych) - projektowane 
miejsca  postojowe  w  liczbie  16  szt.  spełniają  ustalenia  zawarte  w  § 28  ust.  1  planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Bogoria, gdzie dla innych obiektów usługowych 
wymaga się zapewnienia miejsc postojowych w proporcjonalnej ilości przy współczynniku 
30 miejsc / 100 użytkowników, w projektowanym budynku przewiduje się pobyt stały do 50 
użytkowników  co  daje  15  miejsc  postojowych.  Projektowane  zgrupowania  miejsc 
postojowych usytuowano w przepisowych odl. od granic terenu oraz okien pomieszczeń 
na pobyt ludzi.

 dojścia  piesze,  w  tym  przeciwpożarowe  o  min.  szer.  1,5  m,  schody  zewnętrzne 
i pochylnia dla osób niepełnosprawnych poruszających się przy pomocy wózka.

3.4. Sieci uzbrojenia terenu

Na projektowane zagospodarowanie terenu składają się następujące sieci uzbrojenia terenu:
 bez zmian.
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3.5. Ukształtowanie terenu

Na projektowane zagospodarowanie terenu  składa się następujące ukształtowanie terenu:
 korekta ukształtowania terenu w obszarze projektowanego boiska i parkingów.

3.6. Ukształtowanie zieleni

Na projektowane zagospodarowanie terenu składa się następujące ukształtowanie zieleni:
 zieleń ozdobna niskopienna (trawnik i krzewy).

4. Zestawienie powierzchni

1 Powierzchnia terenu inwestycji (działki nr ewid. 186/1, 185, 370) 12 131,0 m2

2 Powierzchnia zabudowy projektowanego obiektu 472,20 m2

3 Powierzchnia zabudowy istniejących obiektów 2040,0m2

4 Powierzchnia zabudowy łącznie poz. 2 i 3 2512,20 m2

5 Powierzchnia projektowanych elementów komunikacji 
jak dojazdy, dojścia, miejsca postojowe, schody, pochylnia itp.

1570,0 m2

6 Powierzchnia istniejących elementów komunikacji 
jak dojazdy, dojścia, miejsca postojowe itp.

1130,0 m2

7 Powierzchnia projektowanych urządzeń sportowych jak boisko itp. 800,0 m2

8 Powierzchnia innych istniejących elementów jak plac zabaw, śmietnik itp. 240,0 m2

9 Powierzchnia łącznie poz. 5 - 8 3740,0 m2

10 Powierzchnia łącznie poz. 2 - 8 6252,20 m2

11 Powierzchnia biologicznie czynna 5878,80 m2

Powierzchnia  biologicznie  czynna  wynosi  5879,0  m2  co  stanowi  48  % powierzchni  terenu 
inwestycji i spełnia wymóg planu zagospodarowania przestrzennego zachowania co najmniej 
30% powierzchni terenu jako biologicznie czynnej (§ 43), wskaźnik intensywności zabudowy 
istniejącej i projektowanej wynosi 0,30 i jest mniejszy od maksymalnego wynoszącego 1,0.

5. Ochrona zabytków

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego gminy Bogoria przedmiotowy teren leży 
poza strefą ochrony konserwatorskiej i nie podlega jej ochronie.

6. Wpływ eksploatacji górniczej

Zgodnie  z  planem  zagospodarowania  przestrzennego  gminy  Bogoria  przedmiotowy  teren 
znajduje się poza obszarem działalności górniczej i nie podlega jej wpływowi.

7. Zagrożenia dla środowiska, higieny i zdrowia użytkowników oraz otoczenia

Nie przewiduje się, aby przedmiotowy budynek mógł wywoływać zagrożenia dla środowiska, 
higieny i zdrowia użytkowników oraz otoczenia.

8. Uwagi

Przewody sieci energetycznej objęte strefą ochronną przebiegają wzdłuż granicy działek nr  
ewid. 186/1 i 185. Istniejący oraz projektowany budynek są usytuowane poza przebiegiem tej 
strefy ochronnej. W części rysunkowej projektu zagospodarowania działki pokazano przebieg 
strefy ochronnej (linia zielona gruba) odpowiedni do rzeczywistego przebiegu napowietrznej  
linii elektroenergetycznej, w odróżnieniu od przebiegu strefy ochronnej pokazanego na mapie 
do celów projektowych (linia zielona cienka).

4


