


Obiekt Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu u ytkowania pralni szpitalnej z przeznaczeniem na dzia alno
medyczn zwi zan z publiczn  s u b zdrowia - utworzenie Pracowni Kardioangiologii Inwazyjnej.

Adres Chojnice ul.Le na (dz.ewid. 4283)
opracowanie PROJEKT WYKONAWCZY bran a SANITARNA

strona 6

4. Instalacja wody lodowej

W celu pokrycia zysków ciep a budynku projektuje si wodny system
ch odniczy.

4.1. ród o ch odu

Woda ch odnicza na potrzeby systemu b dzie przygotowywana

przez agregat ch odniczy ch odzony powietrzem, posadowiony na

dachu budynku o parametrach nie gorszych ni Agregat wody
lodowej EAC 1604 SM 3 HN prod. LENNOX  . 

Na potrzeby budynku pracowa  b d jeden agregat ch odniczy.
Zapewnia on b dzie wod lodow dla potrzeb klimatyzacji.

Instalacja ch odnicza od agregatu doprowadzona b dzie do
pomieszczenia technicznego zlokalizowanego w piwnicy budynku

gdzie zaprojektowane zosta y 4 szafy klimatyzacyjne. Przed ka d
ch odnic zaprojektowany zosta zespó urz dze w sk ad, których

wchodz :

Ø 3drogowy zawór regulacyjny typu VMV firmy Danfoss z

nap dem AMV(E) 10/13 firmy Danfoss

Ø Automatyczny zawór regulacyjny typu AB-QM firmy Danfoss z

nap dem AME 110 NL firmy Danfoss

Ø Filtr magnetyczny typu IFM firmy Infracorr

Ø Zawór odpowietrzaj cy Spirotop – 2szt

Ø Termometr oraz manometr – 2szt.

Ø Zawory odcinaj ce – 2 szt.

Czynnikiem w obiegu b dzie woda. Woda w instalacji b dzie

spe nia a wymagania PN-93/C-04607.

Agregat na wyposa eniu posiada armatur regulacyjn , uk ady

automatycznej regulacji pracy ród a ch odu oraz uk ady
zabezpieczenia instalacji przed wzrostem ci nienia zgodnie z PN-B-

02414 oraz posiada zintegrowany zespó pompowy.

4.2. Wewn trzne instalacje ch odnicze

Materia wykonania rur – rury stalowe czarne bez szwu wg PN-74/H-

74219. Izolacja przewodów – antyroszeniowa otulinami ze
spienionego kauczuku. Ruroci gi prowadzone po dachu zostan

dodatkowo zabezpieczone, wraz z izolacj , p aszczem z blachy
stalowej ocynkowanej.
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Ø Wyloty z kana ów grawitacyjnych na dachu zabezpieczy

nale y nasadami kominowymi np. firmy DARCO lub innej o
podobnych parametrach

8.2. Bran a elektryczna

Do wszystkich uk adów wentylacyjnych nale y doprowadzi energi

elektryczn do nap du silników wentylatorów, elementów

sterowania i automatycznej regulacji. Zapotrzebowanie
poszczególnych elementów przedstawiono w poni szej tabeli

Dane dla instalacji centralnego ogrzewania i ciep a
technologicznego

Typ urz dzenia
Moc
[W]

Napi cie
[V]

Nat enie
[A]

Nap d zaworu VMV – AMV(E) 10/13 9VA 24V~

Nap d zawory AB-QM – AME 110NL 1VA 24V~

Dane dla instalacji wody lodowej

Typ urz dzenia
Moc
[W]

Napi cie
[V]

Nat enie
[A]

Agregat wody lodowej EAC 1604 SM 3
HN prod. LENNOX

40000 400-3

Nap d zaworu VMV – AMV(E) 10/13 9VA 24V~

Nap d zawory AB-QM – AME 110NL 1VA 24V~

Dane dla instalacji wentylacji mechanicznej z klimatyzacj

Typ urz dzenia
Moc
[W]

Napi cie
[V]

Nat enie
[A]

SKH Uk ad 1,2,4: Wentylator nawiewny 4000 400 7,4

SKH Uk ad 1,2,4: Wentylator wywiewny 3000 400 5,8

SKH Uk ad 1,2: Nawil acz parowy 42000 400

SKH Uk ad 3: Wentylator nawiewny 5000 400 7,80
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Opis techniczny

do projektu budowy instalacji sanitarnych pracowni kardioangiologii

inwazyjnej.

1. Podstawa opracowania.

1.1. Zlecenie Inwestora.

1.3. Podkład architektoniczno – budowlany

1.4. Uzgodnienia z Inwestorem.
1.5. Obowiązujące normy i zarządzenia:

2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji sanitarnych tj.

instalacji wody zimnej, ciepłej wody uŜytkowej, cyrkulacji, kanalizacji
sanitarnej i kanalizacji deszczowej pracowni kardioangiologii

inwazyjnej powstałych w wyniku zmiany sposobu uŜytkowania pralni
szpitalnej na działalność medyczną związaną z publiczną ochroną
zdrowia.
Obiekt wchodzi w skład kompleksu Szpitala Specjalistycznego

im.J.K.Łukowicza połoŜonego w Chojnicach przy ulicy Leśnej na
działce ewidencyjnej nr 4283.

3. Opis przyjętych rozwiązań.

3.1. Instalacja wody zimnej

Instalacja wodociągowa zasilana będzie z sieci wodociągowej
istniejącym przyłączem. Źródłem wody zimnej dla potrzeb

gospodarczych i p.poz. będzie szpitalna sieć wodociągowa. i
stanowić będzie rozbudowę istniejącej instalacji.

W budynku na poziomie piwnicy wykonana jest instalacja
rozprowadzająca. Przewody prowadzone są pod stropem,

zamocowane za pomocą uchwytów i podwieszeń. Instalacja
wykonana jest z rur stalowych ocynkowanych łączonych na gwint.

Na instalacji zainstalowana jest armatura odcinająca. Przewody
zaizolowane są przy uŜyciu prefabrykowanych elementów z

polietylenu. W pomieszczenia sanitarno-higiecznnych piwnicy

instalacja jest wykonana i nie wymaga przebudowy dla
zapewniania potrzeb wynikających ze zmiany sposobu uŜytkowania

części obiektu budowlanego.
Projektuje się wykonanie nowych rozprowadzeń do pionów dla

pomieszczeń powstałych w wyniku zmiany charakteru obiektu.
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Rozprowadzenia wykonać z rur stalowych obustronnie

ocynkowanych (wg.PN-74/H-74200) łączonych na gwint.)
W budynku zaprojektowano wspólną instalację dla potrzeb bytowo-

gospodarczych i poŜarowych. Rozprowadzenie głównych
przewodów rozdzielczych po ścianach i pod stropem piwnicy w

pustce stropu podwieszanego. Piony prowadzone są w szachtach

instalacyjnych, po wierzchu ścian w obudowie lub w zasłoniętych
bruzdach. W miejscach przejścia przewodów przez przegrody

budowlane naleŜy załoŜyć tuleje ochronne. Przewody prowadzone
po ścianach i pod stropami muszą być mocowane do ścian i

stropów za pomocą uchwytów i podwieszeń. Odległości między
uchwytami zgodnie z instrukcją producenta rur.

Konstrukcję z kątownika 50×50×5 w odległości co 2.0m, podwiesić
do stropu za pomocą kołków rozporowych. Do kątownika

mocować zawiesia do rur (moŜe być wspólny płaskownik).
Przewody główne podwieszać i układać na wysokości 3.15m, a w

przyjściach pod podciągiem 2.7m nad posadzką (za wyjątkiem
wentylatorowi, gdzie wysokości są zwiększone o 0.2m, a zatem 3.35m

i 2.90 licząc od posadzki). Przewody rozprowadzające naleŜy
układać ze spadkiem 3‰ w kierunku przeciwnym do przepływu

wody.

Przewody wody zimnej zaprojektowano z rur:

- polipropylenowych PP–R PN20 Stabi – Glass do instalacji
sanitarnych;

- stalowych ocynkowanych (podejścia do hydrantów
poŜarowych).

Podejścia do punktów czerpalnych naleŜy wykonać w płytkich
bruzdach pionowych i poziomych pod tynkiem w ścianach. Na

odgałęzieniach do poszczególnych pionów oraz punktów poboru
wody naleŜy zainstalować zawory odcinające lub zawory kulowe, a

na podejściach do poszczególnych punktów poboru zawory

odcinające. Na zaworach ze łączką do węŜa zamontować zawory
antyskaŜeniowe klasy HA 216 (izolator przepływów zwrotnych), na

baterii z węŜem elastycznym zawór HD206. Przewody prowadzone
pod stropem oraz podejścia do pionów zaizolować przy uŜyciu

prefabrykowanych elementów z polietylenu. Grubość izolacji
zgodnie z PN-85/B-0242.
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Przewody instalacji c.o. zaizolować otulinami z pianki polietylenowej

o grubościach wg poniŜszej tabelki (Dz.U.Nr201/2008 poz.1238)

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubość izolacji
cieplnej (materiał 0,035 W(mK)

1 Średnica wewnętrzna do 22 mm 20 mm

2 Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm równa średnicy wewnętrznej rury

4 Średnica wewnętrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz.1-4
przechodzące przez ściany lub stropy,
skrzyŜowania przewodów

½ wymagań z poz.1-4

Zastosować materiał izolacyjny o oporze cieplnym co najmniej

Lambda (40°C) = 0,035W/mK

3.2. Instalacja ciepłej wody uŜytkowej i cyrkulacji

Źródłem ciepła dla uzyskania ciepłej wody uŜytkowej dla potrzeb

gospodarczych będzie szpitalna sieć cieplna.
Ciepłą wodę uŜytkową zapewnia istniejący pionowy zasobnik o

wydajności 5590 dm3/h, znajdujący się w pomieszczeniu węzła
cieplnego. Zabezpieczenie podgrzewacza c.w.u. jest istniejące i nie

podlega przebudowie.
W budynku na poziomie piwnicy wykonana jest instalacja

rozprowadzająca. Przewody prowadzone są pod stropem,
zamocowane za pomocą uchwytów i podwieszeń. Instalacja

wykonana jest z rur stalowych ocynkowanych łączonych na gwint.
Na instalacji zainstalowana jest armatura odcinająca. Przewody

zaizolowane są przy uŜyciu prefabrykowanych elementów z
polietylenu. W pomieszczenia sanitarno-higiecznnych piwnicy

instalacja jest wykonana i nie wymaga przebudowy dla
zapewniania potrzeb wynikających ze zmiany sposobu uŜytkowania

części obiektu budowlanego.
Projektuje się wykonanie nowych rozprowadzeń do pionów dla

pomieszczeń powstałych w wyniku zmiany charakteru obiektu.
Rozprowadzenia wykonać z rur stalowych ocynkowanych ze

wzmocniona powłoką cynkową (wg.PN-74/H-74200) łączonych na
gwint.

Projektuje się instalację c.w. z cyrkulacją wymuszoną. Cyrkulacja
tylko w poziomach. Rozprowadzenie głównych przewodów

rozdzielczych c.w. i cyrkulacji po ścianach pod stropem piwnicy
obok przewodów wody zimnej w pustce stropu podwieszonego.
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Piony prowadzone są w szachtach instalacyjnych, po wierzchu ścian

w obudowie lub w zasłoniętych bruzdach. W miejscach przejścia
przewodów przez przegrody budowlane naleŜy załoŜyć tuleje

ochronne. Przewody c.w. i cyrkulacji zaprojektowano z rur
polipropylenowych PP–R PN20 Stabi – Glass do instalacji

sanitarnych. Na odgałęzieniach do poszczególnych pionów oraz

punktów poboru wody naleŜy zainstalować zawory odcinające lub
zawory kulowe, a na podejściach do poszczególnych punktów

poboru zawory odcinające. Przewody prowadzone pod stropem
oraz podejścia do pionów zaizolować przy uŜyciu

prefabrykowanych elementów z polietylenu.
Przewody instalacji c.o. zaizolować otulinami z pianki polietylenowej

o grubościach wg poniŜszej tabelki (Dz.U.Nr201/2008 poz.1238)

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubość izolacji cieplnej
(materiał 0,035 W(mK)

1 Średnica wewnętrzna do 22 mm 20 mm

2 Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm równa średnicy wewnętrznej rury

4 Średnica wewnętrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz.1-4
przechodzące przez ściany lub stropy,
skrzyŜowania przewodów

½ wymagań z poz.1-4

Zastosować materiał izolacyjny o oporze cieplnym co najmniej

Lambda (40°C) = 0,035W/mK

Całą instalację wody ciepłej wykonać i przeprowadzić odbiór

zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
wodociągowych” zeszyt nr 7 wydanych przez COBRTI INSTAL.

3.3. Instalacja przeciwpoŜarowa.

Zaprojektowano wykorzystanie dla celów p.poŜ. hydrantów
wewnętrznych φ25 zamontowanych w piwnicy, na parterze –

włączonych do wewnętrznej instalacji wodociągowej. Hydranty

umieścić w szafkach naściennych zgodnie z częścią graficzną.
Hydranty naleŜy wyposaŜyć w zawór hydrantowy φ25 i prądownicę,

umieszczone na wysokości 1,35m od posadzki. Podejścia do
hydrantów wykonać z rur stalowych ocynkowanych w brudach

ściennych. Na przewodzie zasilającym piony hydrantowe nie naleŜy
montować Ŝadnych zaworów odcinających.
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Instalacja p.poŜ. powinna spełniać wymagania normy PN–B–

02865:1997.

Po wykonaniu instalacji dokonać prób i badań instalacji

hydrantowej wg PN-EN-671 z 1.3.

3.4. Włączenie przewodu do eksploatacji

Przewody wodociągowe przed oddaniem do eksploatacji naleŜy

przepłukać czystą wodą przy szybkości przepływu dostatecznej dla
wypłukania wszystkich zanieczyszczeń mechanicznych. Włączenie

przewodów do eksploatacji moŜe nastąpić po uzyskaniu
pozytywnych badań bakteriologicznych w stacji upowaŜnionej do

wykonania tego typu badań. W razie otrzymania negatywnych w/w
wyników naleŜy dokonać dezynfekcji przyłącza wodociągowego.

Dezynfekcję przeprowadzić wodą chlorowaną (podchlorynem
wapnia lub sodu) zawierającą co najmniej 50 mg Cl2/dm3 przy

czasie kontaktu wynoszącym 24 godz. Po przeprowadzeniu
dezynfekcji naleŜy ponownie przepłukać przewody wodociągowe i

dokonać badania bakteriologicznego wody.

3.5. Dezynfekcja termiczna

Dezynfekcja termiczna realizowana poprzez układ przygotowania
c.w.u. ThermoClean f-my Danfoss.

Dezynfekcja termiczna jest funkcją instalacji wykonywaną i
sterowaną automatyką podgrzewacza c. w. u. W trakcie dezynfekcji

temperatura wody w całej instalacji jest podnoszona ponad poziom
70°C. Ok. 6 K powyŜej ustawionej temperatury regulacji zawór

zwiększa przepływ z resztkowego na dezynfekcyjny; po osiągnięciu
przez wodę temperatury ok. 73°C następuje zdławienie przepływu

do natęŜenia resztkowego. Wzrastające dzięki temu zdławieniu
ciśnienie dyspozycyjne pozwala na zwiększenie przepływów i

przyspieszenie dezynfekcji w pozostałych pionach cyrkulacyjnych,
osiągających zakładana temperaturę dezynfekcji później niŜ piony

ułoŜone hydraulicznie najkorzystniej. Wybrane ustawienie

temperatury moŜna odczytać równieŜ przy zamontowanej nasadce
plombującej zawór.

3.6. Armatura i wyposaŜenie techniczne.

Jako armaturę odcinającą na przewodach wodociągowych

zastosować zawory kulowe. Na przewodach cyrkulacyjnych
zamontować wielofunkcyjne, termostatyczne zawory cyrkulacyjne
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MTCV umoŜliwiające termiczne równowaŜenie instalacji

cyrkulacyjnej.

Zawory:

§ dla instalacji wody zimnej: zawory kulowe oraz zwrotne o
średnicy ø100mm przyjęto kołnierzowe na ciśnienie 1MPa, przy

średnicy ø80 i mniejszych przyjęto zawory kulowe o

połączeniach gwintowanych na ciśnienie 1MPa.

§ dla instalacji wody ciepłej uŜytkowej i cyrkulacji:

§ dla średnicy ø80 i mniejszych przyjęto zawory kulowe o
połączeniach gwintowanych na ciśnienie 1MPa i temp.

1000.

§ do umywalek w pomieszczeniu przygotowania personelu

woda będzie dostarczana poprzez zawór mieszający
trójdrogowy TVM-W

§ Zawory podpionowe regulacyjne MTCV (C ) f-my Danfoss.

Zaprojektowano ceramikę sanitarną Koło Nova Top:

§ umywalki z otworem z półpostumencie (wym. 45×36cm);

§ miski ustępowe wiszące lejowe z deska sedesową z duroplastu
antybakteryjnego;

§ zlewy w wykonaniu ze stali nierdzewnej jedno- i dwukomorowe

Zaprojektowano armaturę wypływową:

§ bateria umywalkowa stojąca bezciśnieniowa (Kludi seria MX);

§ bateria natryskowa termostatyczna (Kludi seria MX)

§ bateria zlewozmywakowa stojąca (Kludi seria MX);

§ bateria bezdotykowa na fotokomórkę z mieszaczem
ceramicznym (Kludi sensor)

Wysokość ustawienia armatury czerpalnej nad przyborem lub
podłogą:

§ umywalka - bateria umywalkowa stojąca

bezciśnieniowa,

§ zlew - bateria zlewozmywakowa stojąca,

§ pisuar - 1,00 m posadzką,

§ natrysk - 1,00 – 1,50 m nad posadzką basenu

natrysku,

§ zawór czerpalny ze złączką do węŜa - 0,50 m nad
posadzką.
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Odpływy:

§ w pomieszczeniu porządkowym oraz WC: wpusty podłogowe o 

średnicy DN70 wykonane ze stali nierdzewnej z rusztem
kratowym antyślizgowym (np. produkcji ACO lub równowaŜne);

3.7. Próba szczelności instalacji

Instalację wodociągową po wykonaniu naleŜy poddać próbie

ciśnieniowej. Zgodnie z wytycznymi próbę szczelności naleŜy
przeprowadzać przed zakryciem instalacji. Przed próbą naleŜy

napełnić instalację wodą oraz dokładnie odpowietrzyć. Wartość
ciśnienia próbnego (1,5 ciśnienia roboczego) naleŜy dwukrotnie

podnosić w okresie 30 minut po pierwotnej wartości. Po dalszych 30
minutach spadek ciśnienia nie moŜe przekraczać 0,06 MPa. W

czasie następnych 120 minut spadek ciśnienia nie moŜe przekroczyć
0,02 MPa. W przypadku wystąpienia przecieków podczas

przeprowadzania próby szczelności naleŜy je usunąć i ponownie

przeprowadzić całą próbę od początku. Próbę przeprowadzać przy
odłączonych urządzeniach.

4.0. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalację kanalizacyjną i podejścia do przyborów wykonać z rur

PVC kielichowych uszczelnionych gumowymi pierścieniami.
Odpowietrzenie instalacji przewidziano poprzez rury wywiewne

ø110/160 wyprowadzone ponad dach oraz zawory
napowietrzające. Piony i podejścia do przyborów prowadzić w

bruzdach i szachtach instalacyjnych. Przy przejściach przez
przegrody konstrukcyjne przewody kanalizacyjne umieścić w rurach

stalowych ochronnych ø139x3.6 wg PN–79/H–74244.

Piony kanalizacyjne wyprowadzić na dach i zakończyć wywiewką
kanalizacyjną PVC 110 (tylko piony z podłączeniem miski
ustępowej), pozostałe zakończyć zaworami napowietrzającymi. U

podstawy pionów zamontować czyszczaki (rewizję).

Dla zapewnienia właściwej pracy instalacji, prócz pionów
wentylacyjnych będących przedłuŜeniem pionów spustowych,
zastosowano zawory napowietrzające. Zawory napowietrzające

zainstalować w bruździe ściennej na wysokości 2.0m i zasłonić kratka
wentylacyjną.

Projektowane przewody poziome prowadzić ze spadkiem w kierunku
istniejących przyłączy kanalizacyjnych.
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Podejścia i przewody spustowe naleŜy sprawdzić na szczelność w

czasie swobodnego przepływu wody.

Przewody pionowe i dłuŜsze podejścia poziome naleŜy mocować
do elementów budynku za pomocą uchwytów z podkładami

elastycznymi. Obejmy mocować pod kielichem rury.

W przejściach przez przegrody budowlane, naleŜy projektować
tuleje osłonowe (PVC)

z elastycznym uszczelnieniem.

Istniejące przewody instalacji kanalizacyjnej niezwiązane z przyszłą
funkcją budynku naleŜy przewidzieć do likwidacji. Ustaleń naleŜy

dokonać na roboczo w trakcie realizacji inwestycji.

Przewody od urządzeń sanitarnych prowadzić ze spadkiem

minimalnym:

§ 1,5 % dla ∅160 PVC

§ 2,5 % dla ∅110 PVC

§ 3,5 % dla ∅75 PVC

Maksymalny spadek przewodów [Imax] dla odpływowych ≤∅160

wynosi 15 [%].

Średnice podejść przyborów sanitarnych:

§ umywalka ∅40 PCV

§ pisuar ∅50 PCV

§ WC ∅110 PCV

§ wpust podłogowy ∅110 PCV

Wysokość ustawienia urządzeń sanitarnych:

§ umywalka - 0,75 – 0,80 m nad posadzką,

§ zlew (ustawiony na szafce) - 0,80 – 0,90 m nad posadzką,

§ pisuar - 0,65 – 0,75 m posadzką.

Trasy przewodów, średnice przedstawiono w części graficznej

opracowania. Instalacje naleŜy wykonać zgodnie z projektem i
ułoŜyć zgodnie ze spadkami pokazanymi na rysunku.

5.0. Instalacja kanalizacji deszczowej

Instalację kanalizacji deszczowej jest istniejąca i nie podlega

przebudowie.

Uwagi końcowe

Całość robót, próby i odbiory wykonać zgodnie z obowiązującymi
przepisami BHP i normami oraz „Warunkami Technicznymi
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Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-MontaŜowych, cz. II -

Instalacje sanitarne i przemysłowe”, „Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociągowych. Zeszyt 7”. Rury

polipropylenowe PP–R PN20 Stabi – Glass naleŜy montować zgodnie
z zaleceniami producenta i warunkami technicznymi dotyczącymi

montaŜu instalacji.

Niniejszy projekt techniczny został opracowany przed
rozstrzygnięciem przetargu na dostawę urządzeń i wykonanie

instalacji.
Z uwagi na wymagany stopień szczegółowości sporządzenie

projektu technicznego nie jest moŜliwe dla warunków ogólnych, lecz
konieczne jest przyjęcie konkretnych urządzeń o określonych

parametrach technicznych.
Taki sposób opracowania projektu nie zamyka jednak moŜliwości

sporządzenia niezaleŜnych ofert, zorganizowanie przetargu oraz
ewentualnego wybrania przez Inwestora innego producenta

urządzeń. W przypadku takiej decyzji inwestora muszą być spełnione
następujące warunki:

a) Oferowane urządzenia muszą być zgodne z wymaganiami i
parametrami określonymi w niniejszym projekcie

b) NaleŜy opracować aneks do projektu w celu uwzględnienia
ewentualnych róŜnic dotyczących:

§ zmiany materiału z którego wykonana ma być instalacja;
§ zmiany przebiegu trasy instalacji;

§ wymiarów króćców przyłączeniowych;
c) Zmiany odbiegające od projektu powinny zostać uzgodnione z

projektantem

WSZELKIE ZMIANY W TRAKCIE REALIZACJI OBIEKTU WYMAGAJĄ
AKCEPTACJI PROJEKTANTA. REALIZACJA NIEZGODNA Z PROJEKTEM

ZWALNIA PROJEKTANTA Z ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PROJEKTOWANY I 

REALIZOWANY OBIEKT I PRZENOSI TĘ ODPOWIEDZIALNOŚĆ NA
WYKONAWCĘ.





































przedmiar na gazy medyczne w bud F KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 KNR-W 2-
15 0405-03
analogia

Rurociągi w instalacjach miedziane z atestem do stosowania w inistalacjach
gazów medycznych o śr. zewnętrznej 8 mm o połączeniach lutowanych na
ścianach w budynkach.

m

128 m 128.000
RAZEM 128.000

2 KNR-W 2-
15 0405-03
analogia

Rurociągi w instalacjach miedziane z atestem do stosowania w inistalacjach
gazów medycznych o śr. zewnętrznej 10 mm o połączeniach lutowanych na
ścianach w budynkach.

m

128 m 128.000
RAZEM 128.000

3 KNR-W 2-
15 0405-03
analogia

Rurociągi w instalacjach miedziane z atestem do stosowania w inistalacjach
gazów medycznych o śr. zewnętrznej 12 mm o połączeniach lutowanych na
ścianach w budynkach.

m

128 m 128.000
RAZEM 128.000

4 KNR-W 2-
15 0405-03
analogia

Rurociągi w instalacjach miedziane z atestem do stosowania w inistalacjach
gazów medycznych o śr. zewnętrznej 15 mm o połączeniach lutowanych na
ścianach w budynkach.

m

128 m 128.000
RAZEM 128.000

5 KNR 4-01
0333-16

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. na zaprawie cemento-
wej

szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

6 KNR-W 2-
15 0406-02
analogia

Próby szczelności instalacji gazów medycznych m

128*4 m 512.000
RAZEM 512.000
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