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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zasilanie budynku w wodę z sieci wodociągowej poprzez projektowane przyłącze wody DN 63 PE-PN16 at - w oparciu o wydane warunki
przyłączenia. W związku z zamiarem wykonania przyłącza metodą przewiertu sterowanego na przyłączu należy zabudować rurę osłono-
wą PE100-RC. Połączenie z siecią należy wykonać za pomocą nawiertki NWZ DN 110/2 cale z wyprowadzoną obudowa i skrzynka
uliczną lub przez zabudowę trójnika kołnierzowego DN100/50 i zasuwy przyłącza DN 50.
Przejście przyłącza przez ścianie zewnętrzną wykonać w rurze osłonowej. 
Na wodomierz przewidziano pomieszczenie techniczne w piwnicy budynku szkoły. W uwagi na konieczność zabudowy układu podno-
szenia ciśnienia pomieszczenie to musi być wydzielone pożarowo od reszty budynku jako odrębna strefa pożarowa. Ściany i strop-
REI120, drzwi EI60 wyposażone w samozamykacz.
 
Zestaw wodomierzowy wyposażyć w wodomierz, zawory odcinające grzybkowe oraz zawory antyskażeniowe na odejściu na instalacje
hydrantowa i na odejściu na instalację bytową.
Z uwagi na niskie ciśnienie w sieci w pomieszczeniu wodomierza planuje się zabudowę zestawu hydroforowego podnoszącego ciśnienie
w sieci. Parametry zestawu:
-wymagany przepływ: 3 l/s
-wymagane ciśnienie na instalacji 37,0 m H2O
-obliczone ciśnienie wody na wejściu do budynku: 17,0 m H2O
-wymagana wysokość podnoszenia pompy: 20,0 m H2O   
 
Instalację hydrantową należy wykonać z rur stalowych ocynkowanych średnicy 50 oraz 25 mm łączonych poprzez połączenia gwintowa-
ne.
Rurociągi należy prowadzić po ścianach zewnętrznych, pod stropem na obejmach mocowanych do stałych elementów konstrukcji bu-
dynku. Planuje się zabudowę zewnętrznych szafek hydrantowych, hydranty z wężem półsztywnym, zawór zabudowany na wysokości
1,35 m nad posadzką.
 
Przed włączeniem instalacji do obiegu należy przeprowadzić próbę szczelności na ciśnienie 9 bar oraz dezynfekcję i płukanie przewo-
dów.
 
Rurociągi instalacji bytowej wykonane będą z przewodu DN 50PE i doprowadzone do miejsca, gdzie obecnie zabudowany jest wodo-
mierz. 
Rurociągi należy prowadzić po ścianach zewnętrznych, pod stropem na obejmach mocowanych do stałych elementów konstrukcji bu-
dynku
Przed włączeniem instalacji do obiegu należy przeprowadzić próbę szczelności na ciśnienie 9 bar oraz dezynfekcję i płukanie przewo-
dów.
Urządzenie jakim jest pompownia pożarowa musi być posiadać odrębne zasilanie w energię elektryczną przewodem miedzianym typu
(N)HXH-J FE180/E90 5x4mm? 0,6/1kV.
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instalacja hydrantowa- szkoła.KST PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 wewnętrzna instalacja hydrantowa
1

d.1
KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

2
d.1

KNR 4-01
0320-02

Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w
ścianach z cegieł - obsadzenie drzwi EI60

m2

1,0*2,05 m2 2,05
RAZEM 2,05

3
d.1

kal. indywi-
dualna

zakup i dostawa drzwi EI60 szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00

4
d.1

kal. indywi-
dualna

Zakup, zabudowa i uruchomienie pompowni pożarowej z zestawem po-
miarowym oraz  ciśnieniowym zaworem pierwszeństwa i niezbędnym
osprzętem wraz z wykonaniem zasilania elektrycznego

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

5
d.1

KNR 4-01
0333-10

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zapra-
wie cementowo-wapiennej

szt.

10*2 szt. 20,00
RAZEM 20,00

6
d.1

KNR 4-01
0323-04

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości ponad 1 ceg. szt.

10*2 szt. 20,00
RAZEM 20,00

7
d.1

KNR 4-01
0208-04

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu
żwirowego o grubości do 40 cm

szt.

9*2 szt. 18,00
RAZEM 18,00

8
d.1

KNR 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1
m2 przy głębokości ponad 10 cm

szt.

9*2 szt. 18,00
RAZEM 18,00

9
d.1

KNR 2-01
0310-02

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i
gł. do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III)

m3

2,53*1,5*0,6 m3 2,28
RAZEM 2,28

10
d.1

KNR 2-01
0610-06
analogia

Podsypka z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa m3

0,2*0,2*2,53 m3 0,10
RAZEM 0,10

11
d.1

KNR-W 2-
15 0127-03

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych
w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)

m

Przedmiar dodatkowy - ilość prób szczelności
1 prób. 1,00
 
40 m 40,00

RAZEM 40,00
12

d.1
KNR-W 2-
15 0103-06

Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 50 mm o połączeniach
gwintowanych, w wykopie

m

2,53 m 2,53
RAZEM 2,53

13
d.1

KNR-W 2-
15 0106-06

Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 50 mm o połączeniach
gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

38,50*2+14,0+39,0+9,6+18,90+7,0*3+3,5*2+5,0 m 191,50
RAZEM 191,50

14
d.1

KNR-W 2-
15 0106-03

Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 25 mm o połączeniach
gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

25,0 m 25,00
RAZEM 25,00

15
d.1

KNR-W 2-
15 0115-03

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów
czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym
o śr. nominalnej 25 mm

szt.

11 szt. 11,00
RAZEM 11,00

16
d.1

KNR-W 2-
15 0126-04

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych
i miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm)

m

Przedmiar dodatkowy - ilość prób szczelności
11 prób. 11,00
 
92,5+25 m 117,50

RAZEM 117,50
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17
d.1

KNR-W 2-
15 0142-01

Szafki hydrantowe naścienne szt.

11 szt. 11,00
RAZEM 11,00

18
d.1

KNR-W 2-
15 0138-01

Zawór hydrantowy o śr. nominalnej 25 mm montowany na ścianie szt.

11 szt. 11,00
RAZEM 11,00
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