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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT  

PRZEBUDOWA i REMONT POMIESZCZE Ń KUCHNI WRAZ Z ZAPLECZEM W 
BUDYNKU SP16 ,UL. CHBROWA 43 W GDYNI 

INSTALACJE SANITARNE  
Zakres robót obejmuje: 

1. wewnętrzne  instalacje wody zimnej i ciepłej 
2. wewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej 
3. instalacje kanalizacji deszczowej 
4. wentylację mechaniczną 
5. wymianę kuchni gazowej na nową 
6. wymianę grzejników w części przebudowywanej na nowe 

UWAGA: Inwestor przewiduje etapowanie inwestycji : 

Etap I-  kuchnia z obieralnią i aneksem gospodarczym                                                                                    

Etap II- izolacje +kan. deszczowa                                                                                                                                       

Etap III- stołówka                                                                                                                                                          

Etap IV- pozostałe zaplecze kuchni +WC konserwatora 

ad1-Instalacje wody zimnej i ciepłej 

Istniejącą instalację wody zimnej i ciepłej w części modernizowanej  należy przystosować do 

nowych odbiorów technologicznych.  Instalację wodociągową należy wykonać z rur 

wielowarstwowych w technologii TECE flex lub PE w technologii KAN-therm łączonych na złączki 

mosiężne gwintowane.                                                                                                                  Dopuszcza się 

zastosowanie rur  w systemie  Wirsbo z rur PEX R W R(w rurze osłonowej) . Poziomy i piony 

zaizolować otuliną polietylenową termaflex gr.9mm-woda zimna i(20-30)mm woda ciepła.W 

pomieszczeniach kuchni i zaplecza należy prowadzić poziomy wody w bruzdach . Piony  wody 

prowadzić w bruzdach lub obudować płytą gipsokartonową. Istniejące poziomy rozprowadzające  

należy obudować płytą gipsokartonową( sprawdzić ich stan techniczny) 

ad2-Instalacje kanalizacji sanitarnej 

Ścieki sanitarne z projektowanych i istniejących urządzeń technologicznych należy 

odprowadzić do istniejących pionów kanalizacji sanitarnej . Piony żeliwne należy wymienić na rury  

PCV odcinku od rewizji na parterze do podejść kanalizacji sanitarnej na  piętrze. Piony i podejścia do  

przyborów wykonać z rur PCV łączonych na uszczelki gumowe.  W pomieszczeniach kuchni  należy 

prowadzić piony w bruzdach lub obudować płytą gipsokartonową. Odpowietrzenie instalacji 

kanalizacyjnej poprzez istniejące wywiewki na pionach kanalizacyjnych lub poprzez projektowane 

zawory napowietrzające .Z uwagi na brak możliwości wykonania odkrywek ( kuchnia będzie 

realizowana w terminie późniejszym) na rysunkach podano przypuszczalne trasy istniejących 

poziomów kanalizacji sanitarnej biegnące w posadzce budynku szkoły które należy  w części wymienić 

na nowe  lub przeczyścić podejścia . 

Urządzenia do podłączenia zestawiono w tabeli;  
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Pomieszczenie Materiały montażowe i urządzenia 
( do podłączenia) 

Il. Uwagi 

PIWNICA 
Kuchnia 
   + 
Wydawalnia 

Umywalka ,,40’’z półnogą i baterią  
Zlew stalowy 2-komorowy 80x60x85- bateria 
stojąca 
Basen stalowy 80x60x85 
(z baterią do mycia garów-ze spryskiwaczem) 
Wpust podłogowy z rusztem stalowym 
Taboret gazowy 1-palnikowy  
Kuchnia gazowa 4-palnikowa z piekarnikiem 
elektrycznym 

1kpl 
 
1kpl 
 
1kpl 
1kpl 
2kpl 
 
2kpl 

Wg technologii-
poz13 
jw.poz.7 
 
jw.poz.15 
handl. 
istniejące 
1szt-istn. 
1 szt-do zakupu 

Zmywalnia Zmywarka gastronomiczna (70x60x90cm)  
 
 
Stół stalowy ze zlewem 2-komorowym (1 dolna 
pólka) 140x600x85cm + bateria ze spryskiwaczem 
Umywalka ,,40” z półnogą i baterią stojącą 
Wpust podłogowy z rusztem stalowym 

2kpl 
 
 
1kpl 
 
1kpl 
1kpl 
1kpl 

Wg technologii 
       poz 17-
1szt.istn. 
1 szt.-do zakupu 
 
Wg techn. poz. 17 
Wg techn. poz. 13 
Handlowe 

Aneks gospodarczy Zlew stalowy 45x45cm z baterią ścienną 1kpl Wg techn. poz. 22 
,, 

Obieralnia warzyw 
i ziemniaków 

Umywalka ,,40” z półnogą i baterią stojącą 
Obieraczka do warzyw 
Zlew 2-komorowy ze stali na nogach 120x60x85 
Wpust piwniczny 

1kpl 
1kpl 
1kpl 
1kpl 
 

Wg techn. poz. 13 
istn. 
istn. 
handl. 

Przygotowalnia Zlew stalowy 2-komorowy ogólny 80x60x65 1kpl 
1kpl 

Wg techn. poz 7 
 

,, 
Pomieszczenie 
socjalne personelu, 
WC personelu 

Zlew 2- komorowy na blacie kuchennym z baterią 
stojącą 
Miska WC-kompakt z deską sedesową z PCV 
Umywalka z półnogą i baterią stojącą 
Brodzik akr.(90x90x20)+bateria ścienna+ 
obudowa kabiny-narożna 

1kpl 
 
1kpl 
1kpl 
1kpl 

Handlowe 
 

,, 
,, 
,, 

Pomieszczenie WC-
konserwatora 

Miska WC-kompakt z deską sedesową z PCV 
Umywalka z półnogą i baterią stojącą 

1kpl 
1kpl 

Handlowe 
,, 
 

 
 

Materiały montażowe-do zakupu 
1 Rury kanalizacji sanitarnej PCV: 

D32,40,50,70,110, 160 
Kpl Wg obmiaru 

2   Rury wody zimnej i ciepłej – wielowarstwowe PE-
Xc D20x3,5,D18x2,5,D16x2 izolowane pianką 
poliuretanową gr.9, 20,30,0 mm 

 
 
Kpl 

 
Wg obmiaru 
(lubTECEflex) 

3 Zawory napowietrzająco-odpowietrzające D110 , 
rewizje, trójniki kanalizacyjne,  

 
Kpl. 

 
Wg obmiaru 



4 Zawory odcinające kulowe D20,D15- do instalacji 
wodnych 

Kpl Wg obmiaru 

5 Grzejniki stalowe 2-płytowe wraz z zaworami 
termostatycznymi i stopowymi (na powrocie) –
wg cz. rysunkowej- patrz projekt wentylacji 

kpl Wg obmiaru 

6. Studzienki kanalizacji deszczowej D425 z PCV– wg 
rys. 

2kpl Handl. 

7 Rury kanalizacji deszczowej D160, D200 Kpl. Jw.- wg obmiaru 

 

ad3. Rozwiązania techniczne-instalacja kanalizacji deszczowej. 

Z uwagi realizację w ramach modernizacji kuchni również izolacji pionowej ścian w ramach tej 

inwestycji ujęto włączenie rur spustowych z dachu budynku (szt2)od strony skarpy do studzienki 

kanalizacji sanitarnej na terenie szkoły( patrz część rysunkowa). Docelowo należy wystąpić o wydanie 

warunków technicznych na modernizację kanalizacji deszczowej na terenie szkoły do ZDIZ oraz zlecić 

inwentaryzację(pomiary geodezyjne). 

Z pomiarów istniejących wynika ,że odprowadzenie wód opadowych z terenu szkoły jest 

nieprawidłowe. 

ad4-Wentylacja mechaniczna 

a/ wentylacja nawiewno-wyciągowa 

W związku z modernizacją kuchni i związaną z tym przebudową pomieszczeń oraz    zmianą 

wyposażenia technologicznego zaprojektowano nową instalację   nawiewno-wyciągową w 

pomieszczeniu kuchni  i jadalni oraz w pomieszczeniach zaplecza. Wykaz materiałów montażowych i 

urządzeń wentylacyjnych podano w tabeli : W drzwiach WC należy wykonać otwory nawiewne. 

NR WYSZCZEGÓLNIENIE Ilość  Uwagi 

 PIWNICA 
Zespół wywiewny W1-KUCHNIA 

W1.1 Wentylator dachowy wyciągowy typ FC-2V 35.2.V z 

silnikiem 0,26 kW  ,przystosowany do pracy na dwóch 

prędkościach obrotowych 

- Producent DANFOSS 

 

 

1kpl 

 lub urządz. o 

porównywalnych 

parametrach i 

jakości 

W1.2 Tłumik typu GR35  1 Dostawa z went. 

Jw. 

W1.3 Przepustnica grawitacyjna TS 35 1 Jw. 

W1.4 Podstawa dachowa do wentylatora jw. usytuowana na 

kanale murowanym o wymiarach 250x250mm wraz z 

kształtką przyłączeniową  

1kpl. Handl. 



W1.5 Trójnik D250/D200/D200  l=600mm 1 ,, 

W1.6 Kanał wentylacyjny typ B/I D200 , l=800mm  

 ( dł. ustalić w montażu) 

1 Handl. 

W1.7 Kanał wentylacyjny typ B/I D200, l=1300mm  

 ( dł. ustalić w montażu) 

1 Handl. 

W1.8 Kolano typ B/I D200mm 2 Handl.i 

W1.9  Okap wentylacyjny przyścienny  o wymiarach ; 

L=4200mm, B=1000mm, H=500mm ,z króćcem 

przyłączeniowym D160  szt.2, łapaczami tłuszczu, 

oświetleniem , zawiesiami. -ma JUGEMA- Środa 

Wielkopolska 

1kpl  f-my Jugema 

lub porównywalnej  

jakości 

Zespół wywiewny W2– ZMYWALNIA  
W2 Wentylator ścienny  typ VORT PRESS RANGE 220P HCS D 

LL  systemu VORTICE ,Ns=68 W, wydajność  powietrza : 

220 m3/h 

 

 

 1kpl 

lub urządz. o 

porównywalnych 

param. i jakości 

Zespół wywiewny W3- STOŁÓWKA  
W3 TURBOWENT HYBRYDOWY D200 –obrotowa nasada 

kominowa ,Ns=3,1W ,  wydajność  powietrza ca 2x (330-

500) m3/h  

 

 

2kpl 

lub urządz. o 

porównywalnych 

param. i jakości 

Zespół wywiewny W4  – OBIERALNIA WARZYW +ANEKS GOSPODARCZY  
W 4 Wentylator  typ VORT QADRO RANGE Micro 100  

systemu VORTICE ,Ns=0,28 kW ,  wydajność  powietrza : 

90 m3/h 

 

 

1kpl 

lub urządz. o 

porównywalnych 

param. i jakości 

W4.1 Kanał wentylacyjny Spiro D100mm wraz z kształtkami – 

dł. całkowita  ca 1,2,0m  (kształtka przyłączeniowa 

D85/D100) 

1kpl.  

 

Handl. 

W4.2 Kratka ścienna 140x140mm 2kpl Handl. 
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Zespół wywiewny W5  – MAGAZYN WARZYW  

W 5  Wentylator VORT QADRO RANGE Micro 80             z 

klapą  zwrotną ,N=27wat systemu VORTICE, 

Wydajność powietrza 85 m3/h 

 

 

 1kpl 

lub urządz. o 

porównywalnych 

param. i jakości 

Zespół wywiewny W6  – MAGAZYN PROD. SUCHYCH + POM. INTENDENTA  
W 6 Wentylator ścienny  typ VORT PRESS RANGE 220P HCS D 

LL  systemu VORTICE ,Ns=68 W ,  wydajność  powietrza : 

220 m3/h 

 

 

1kpl 

lub urządz. o 

porównywalnych 

param. i jakości 

W6.1 Kratka ścienna 140x140mm 2kpl Handl. 

Zespół wywiewny W7  – WC PERSONELU+ POM. PERSONELU  

W 7 Wentylator ścienny  typ VORT PRESS RANGE 220P HCS D 

LL  systemu VORTICE ,Ns=68 W ,  wydajność  powietrza : 

220 m3/h 

 

1kpl 

lub urządz. o 

porównywalnych 

param. i jakości 

Zespół wywiewny W8  – WC KONSERWATORA+ POM. KONSERWATORA 

W 8 Wentylator ścienny  typ VORT PRESS RANGE 220P HCS D 

LL  systemu VORTICE ,Ns=68 W ,  wydajność  powietrza : 

220 m3/h 

 

1kpl 

lub urządz. o 

porównywalnych 

param. i jakości 

 

Zespoły nawiewne N1 – KUCHNIA, OBIERALNIA, JADALNIA 

N1 Nawietrzak z grzałką NG110A o wydajności                80 

m3/h ,max. moc grzania 200wat 
 

5kpl 

 

DARCO-Dębica 

 

Uwagi: -w zestawieniu podano przykładowe urządzenia niezbędne do wykonania   wentylacji   

               mechanicznej                                                                                                                                                                        

- dopuszcza się stosowanie zamienników o   parametrach zastosowanych w dokumentacji.  

ad4- Instalacja gazowa  

Gaz doprowadzany jest do następujących urządzeń technologicznych istniejących:                                            

-kuchnia gazowa z piekarnikiem –szt2                                                                                                                                            

-taboret gazowy –2szt 

Należy przystosować istniejącą instalację gazowa do w/w odbiorów których usytuowanie określa 

projekt technologiczny. 
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ad4- Instalacja centralnego ogrzewania  

W modernizowanych pomieszczeniach należy wymienić istniejące grzejniki żebrowe na nowe –

płytowe. Wydajność cieplną grzejników podano na rys. wentylacji. Przy grzejnikach zamontować 

zawory termostatyczne oraz zawory stopowe –odcinające na powrotach. Istniejące poziomy c.o 

biegnące pod stropem należy obudowac płytą gipsokartonowa ( przed zabudowaniem sprawdzić stan 

techniczny instalacji ) 

SP-16-Przedmiar dla oferentów -ETAPI     

Lp. Nr specyfikacji 
technicznej 

Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Jednostka  Cena 
jednostkowa 

Wartość 

   Nazwa Ilość   

1 3 4 5 6 7 8 

1. Roboty instalacyjne - demonta Ŝ , 
wymiana,monta Ŝ 

    

1.1. Instalacje wod-kan. i c.o.( demontaŜ,wymiana)     

1.1.1 SST-IS1 Wymiana grzejnika Ŝebrowego na 
stalowy 2-płytowy o wydajności 
1000wat-szt1, o wydajności 800wat -
szt.2 wraz z montaŜem zaworów 
termostatycznych i stopowych D15 

kpl. 3  0,00 

1.1.2 SST-IS1 Wymiana rur przyłącznych do grzejnika 
stalowego płytowego o złączach 
gwintowanych o średnicy 15 mm. 

kpl. 3  0,00 

1.1.3 SST-IS1 Próba instalacji centralnego ogrzewania, 
na gorąco, bez regulacji. 

100 szt. 0,03  0,00 

1.1.4 SST-IS1 DemontaŜ rury Ŝeliwnej kanalizacyjnej o 
średnicy 150 mm, w gotowym wykopie 

m 9  0,00 

1.1.5 SST-IS1 DemontaŜ rury Ŝeliwnej kanalizacyjnej o 
średnicy 50 - 100 mm, na ścianach 
budynku. (wraz z wywiewkami na dachu-
szt.1) 

m 25  0,00 

1.1.6 SST-IS1 DemontaŜ podejść odpływowych z rur 
Ŝeliwnych o średnicy 100 mm. 

szt. 2  0,00 

1.1.7 SST-IS1 DemontaŜ podejść odpływowych z rur 
Ŝeliwnych o średnicy 50 - 80 mm. 

szt. 8  0,00 

1.1.8 SST-IS1 DemontaŜ podejść odpływowych z rur 
PCW o średnicy 32-40 mm. 

szt. 3  0,00 

1.1.9 SST-IS1 DemontaŜ elementów uzbrojenia 
rurociągu - wpust Ŝeliwny podłogowy fi 
50 mm. 

szt. 2  0,00 

1.1.10 SST-IS1 DemontaŜ elementów uzbrojenia 
rurociągu - wpust Ŝeliwny piwniczny fi 
100 mm. 

szt. 1  0,00 

1.1.11 SST-IS1 DemontaŜ zlewu kuchennego. kpl. 4  0,00 
1.1.12 SST-IS1 DemontaŜ umywalki. kpl. 2  0,00 



1.1.13 SST-IS1 DemontaŜ rurociągu stalowego 
ocynkowanego o średnicy 15-20 mm. 

m 30  0,00 

1.1.14 SST-IS1 DemontaŜ rurociągu stalowego 
ocynkowanego o średnicy 25-32 mm. 

m 20  0,00 

1.1.15 SST-IS1 DemontaŜ rurociągu stalowego 
ocynkowanego o średnicy 40-50 mm. 

m 1  0,00 

1.1.16 SST-IS1 DemontaŜ zaworu czerpalnego 
(wypływowego) z zakorkowaniem 
podejścia o średnicy 15-20 mm. 

szt. 4  0,00 

1.1.17 SST-IS1 DemontaŜ baterii umywalkowej i 
zmywakowej. 

szt. 4  0,00 

1.1.18 SST-IS1 DemontaŜ zaworu przelotowego o 
średnicy 15-20 mm. 

szt. 6  0,00 

1.1.19 SST-IS1 DemontaŜ zaworu przelotowego o 
średnicy 25-32 mm. 

szt. 4  0,00 

1.1.20 SST-IS1 DemontaŜ zaworu przelotowego o 
średnicy 40-50 mm. 

szt. 1  0,00 

1.1.21 SST-IS1 Wymiana hydrantu ściennego o średnicy 
50 mm.- na hydrant  z węŜem 
półsztywnym dł30m i prądownicą D25 

szt. 1  0,00 

1.1.22 SST-IS1 Wstawienie trapera Ŝeliwnego 
kanalizacyjnego kielichowego o średnicy 
150 mm. 

szt. 1  0,00 

Razem
: 

   0,00   

1.2. Instalacje gazowe      

1.2.1 SST-IS1 Wymiana odcinka rury stalowej o 
połączeniach spawanych, rura o 
średnicy nominalnej 25 mm. 

msc. 4  0,00 

1.2.2 SST-IS1 Wymiana kurka gazowego przelotowego 
w instalacjach o średnicy 15 mm. 

szt. 2  0,00 

1.2.3 SST-IS1 Wymiana kurka gazowego przelotowego 
w instalacjach o średnicy 20 mm. 

szt. 1  0,00 

1.2.4 SST-IS1 DemontaŜ urządzeń gazowych w kuchni 
3-4 palnikowej z piekarnikiem. 

szt. 3  0,00 

1.2.5 SST-IS1 Kuchnie gazowe kuchnia gazowa o 
połączeniu na długi gwint z piekarnikiem. 
typ TG-420/PKE-1-wg technologii -zakup 

szt. 1  0,00 

1.2.6 SST-IS1 Kuchnie gazowe kuchnia gazowa o 
połączeniu na długi gwint z piekarnikiem. 
-istniejąca 

szt. 1  0,00 

1.2.7 SST-IS1 DemontaŜ urządzeń gazowych - taboret 
1-palnikowy 

szt. 2  0,00 

1.2.8 SST-IS1 Taboret gazowy 1-palnikowy istniejący. kpl. 2  0,00 

1.2.9 SST-IS1 Próba instalacji gazowej na ciśnienie 
próba instalacji o średnicy do 65 mm w 
budynkach niemieszkalnych przed 
gazomierzem. 

próba 1  0,00 



Razem
: 

   0,00   

1.3. Instalacje kanalizacji sanitarnej -montaŜ     

1.3.1 SST-IS1 Rurociąg z rur PCW kanalizacyjnych, na 
ścianach budynku, łączony metodą 
wciskową, rurociąg o średnicy 32 mm. 

m 2,5  0,00 

1.3.2 SST-IS1 Rurociąg z rur PCW kanalizacyjnych, na 
ścianach budynku,lub w gotowych 
wykopach łączone metodą wciskową, 
rurociąg o średnicy 50 mm. 

m 14  0,00 

1.3.3 SST-IS1 Rurociąg z rur PCW kanalizacyjnych, na 
ścianach budynku lub w gotowych 
wykopach łączone metodą wciskową, 
rurociąg o średnicy 110 mm. 

100 m 0,12  0,00 

1.3.4 SST-IS1 Dodatek za podejście odpływowe z rur 
PCW, łączone metodą wciskową, o 
średnicy 32-40 mm. 

podejście 3  0,00 

1.3.5 SST-IS1 Dodatek za podejście odpływowe z rur 
PCW, łączone metodą wciskową, o 
średnicy 50 mm. 

podejście 10  0,00 

1.3.6 SST-IS1 Dodatek za podejście odpływowe z rur 
PCW, łączone metodą wciskową, o 
średnicy 110 mm. 

podejście 2  0,00 

1.3.7 SST-IS1 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne 
czyszczak z PVC kanalizacyjny o 
połączeniu wciskowym o średnicy 110 
mm. 

szt. 1  0,00 

1.3.8 SST-IS1 Wpusty ściekowe i syfony -analogia 
wpust stalowy ściekowy o średnicy 50 
mm. 

szt. 2  0,00 

1.3.9 SST-IS1 Wpust piwniczny o średnicy 100 mm. szt. 1  0,00 
1.3.10 SST-IS1 Umywalki pojedyncze- umywalka 

porcelanowa  ,,40" (np. KOŁO) z 
półnoga  ( bateria stojąca) 

kpl. 2  0,00 

1.3.11 SST-IS1 Stół ze zlewem stalowym 2--komorowym 
oraz zlew 2-komorowy  - patrz 
technologia-kuchnia +obieralnia- 
ISTNIEJĄCE 

kpl. 1  0,00 

1.3.12 SST-IS1 Stół ze zlewem stalowym 2-komorowym 
(1 dolna półka) 140x600x85- patrz 
technologia-zmywalnia 

kpl. 1  0,00 

1.3.13 SST-IS1 Zlewy stalowy 2-komorowy ogólny 
80x60x65 -tylny rant- technologia- 
przygotowalnia. 

szt. 1  0,00 

1.3.14 SST-IS1 Basen stalowy do mycia garów 
80x80x85  na ścianie (bateria ze 
spryskiwaczem). 

szt. 1  0,00 

1.3.15 SST-IS1 Zlewy stalowy INTRA GUB2 STD z 
fartuchem ( bateriia ścienna)- 
technologia- aneks gosp. 

szt. 1  0,00 

1.3.16 SST-IS1 Urządzenia - montaŜ zmywarki (ISTN) kpl. 1  0,00 



1.3.17 SST-IS1 Urządzenia - montaŜ zmywarki-ZAKUP-
wg technologii 

kpl. 1  0,00 

1.3.18 SST-IS1 Urządzenia - montaŜ obieraczki do 
ziemniaków (ISTN) 

kpl. 1  0,00 

Razem
: 

   0,00   

1.4. Instalacje wody zimnej i ciepłej     

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

100 m 0,01  0,00 

1.4.2 SST-IS1 Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, 
PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na 
ścianach w budynkach niemieszkalnych 
rurociąg z PE o średnicy zewnętrznej 
16x2 mm. 

m 20  0,00 

1.4.3 SST-IS1 Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, 
PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na 
ścianach w budynkach niemieszkalnych 
rurociąg z PE o średnicy zewnętrznej 
18x2,5 mm. 

m 20  0,00 

1.4.4 SST-IS1 Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, 
PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na 
ścianach w budynkach niemieszkalnych 
rurociąg z PE o średnicy zewnętrznej 25 
mm. 

100 m 0,25  0,00 

1.4.5 SST-IS1 Dodatki za podejścia dopływowe w 
rurociągach z tworzyw sztucznych 
podejście dopływowe do zaworów 
czerpalnych, baterii, mieszaczy, itp. 
połączenie sztywne, średnica 
zewnętrzna 20mm. 

szt. 10  0,00 

1.4.6 SST-IS1 Zawory przelotowe  z połączeniem na 
dwuzłączkę zawór o średnicy nominalnej 
15 mm - kulowy. 

szt. 3  0,00 

1.4.7 SST-IS1 Zawory przelotowe  z połączeniem na 
dwuzłączkę zawór o średnicy nominalnej 
20 mm. 

szt. 6  0,00 

1.4.8 SST-IS1 Zawory przelotowe  z połączeniem na 
dwuzłączkę zawór o średnicy nominalnej 
25 mm. 

szt. 2  0,00 

1.4.9 SST-IS1 Baterie umywalkowe,- bateria 
umywalkowa stojąca o średnicy 
nominalnej 15mm. 

szt. 2  0,00 

1.4.10 SST-IS1 Baterie  zlewozmywakowe,--analogia 
bateria zlewozmywakowa do mycia 
garów z natryskiem wyjmowanym o 
średnicy nominalnej 15mm. 

szt. 2  0,00 

1.4.11 SST-IS1 Baterie  zlewozmywakowa- ścienna, o 
średnicy nominalnej 15mm. 

szt. 1  0,00 

1.4.12 SST-IS1 Bateria zmywakowa stojąca, o średnicy 
nominalnej 15mm. 

10 szt. 0,2  0,00 



1.4.13 SST-IS1 Drzwiczki  rewizyjne o wymiarach 
200x250 mm. 

szt. 2  0,00 

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

100 m 0,01  0,00 

1.4.15 SST-IS1 Próba szczelności instalacji 
wodociągowych z rur z tworzyw 
sztucznych, próba szczelności instalacji 
w budynkach niemieszkalnych, rurociąg 
o średnicy do 63 mm. 

m 65  0,00 

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

m 65  0,00 

Razem
: 

   0,00   

1.5. Wentylacja      

1.5.1 SST-IS1 Wentylatory promieniowe z polichlorku 
winylu z wirnikiem osadzonym na wale 
silnika o masie do 120 kg i średnicy 
otworu ssącego do 400 mm.-wentylator 
dwubiegowy FC-2V35.2 V -540-
1080m3/godz. (Danfoss) 

szt. 1  0,00 

1.5.2 SST-IS1 Podstawy dachowe stalowe, kołowe, typ 
B/II o średnicy do 250 mm w układach 
kanałowych.( zakup z wentylatorem) 
wraz z kształtką przyłączeniową 

szt. 1  0,00 

1.5.3 SST-IS1 Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne 
o obwodzie do 2600 mm.- dostawa z 
wentylatorem jw.-typ GR35- Danfoss 

szt. 1  0,00 

1.5.4 SST-IS1 Przepustnice jednopłaszczyznowe 
stalowe, kołowe, typ B o średnicy do 400 
mm- typ TS 35 -dostawa z wentylatorem 
-Danfoss 

szt. 1  0,00 

1.5.5 SST-IS1 Przewody wentylacyjne kołowe, typ B/I z 
blachy stalowej ocynkowanej, o średnicy 
do 100 mm, przy udziale kształtek do 
65%. 

m2 2  0,00 

1.5.6 SST-IS1 Wentylatory osiowe do wentylacji 
bezprzewodowej- wydajność pow. do 
90m3/godz.-np. typ Vort Qadre Range 
Micro 100  z klapą zwrotną. 

kpl. 1  0,00 

1.5.7 SST-IS1 Wentylatory osiowe do wentylacji 
bezprzewodowej- wydajność pow. do 
do220m3/godz.-np. typ Vort Press 
Range 220P  z klapą zwrotną. 

kpl. 1  0,00 



1.5.8 SST-IS1 Wentylatory osiowe do wentylacji 
bezprzewodowej- wydajność pow. do 
85m3/godz.-np. typ Vort Qadre Range 
Micro 80  z klapą zwrotną. 

kpl. 1  0,00 

1.5.9 SST-IS1 Nawietrzak typ NG 110A z grzałką. szt. 3  0,00 
1.5.10 SST-IS1 Kratki wentylacyjne, typ A -140x140mm 

do przewodów murowanych o obwodzie 
do 1000 mm. 

szt. 2  0,00 

1.5.11 SST-IS1 Przewody wentylacyjne   SPIRO  
D100mm, przy udziale kształtek do 65%. 

m2 0,8  0,00 

Razem
: 

   0,00   

1.6. Przekucia,bruzdy, obudowy,izolacje.     

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

szt. 4  0,00 

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

szt. 4  0,00 

1.6.3 SST-IS1 Wykucie bruzd poziomych lub 
pionowych o przekroju do 0,023 m2 w 
elementach z betonu Ŝwirowego. 

m 30  0,00 

1.6.4 SST-IS1 Zabetonowanie Ŝwirobetonem bruzd o 
przekroju do 0,045 m2 w podłoŜach 
stropach i ścianach bez deskowań i 
stemplowań, przy uŜyciu Ŝurawia 
okiennego. 

m 30  0,00 

1.6.5 SST-IS1 Wykopy nieumocnione o ścianach 
pionowych wykonywane wewnątrz 
budynku i zewnątrz bez względu na 
głębokość i kategorię z odrzuceniem na 
odległość do 3 m. 

m3 7,2  0,00 

1.6.6 SST-IS1 Zasypanie wykopów o ścianach 
pionowych  ziemią z ukopów. 

m3 7,2  0,00 

1.6.7 SST-IS1 Naprawa podłoŜa betonowego o 
powierzchni zniszczonej do 0,5 m2, przy 
uŜyciu betoniarki i Ŝurawia okiennego. 

msc. 10  0,00 

1.6.8 SST-IS1 Izolacja otulinami poliuretanowymi-
rurociągi wody , jedna warstwa, grubość 
izolacji 9mmdo 30 mm, średnice 
zewnętrzne rurociągów 17- 48 mm. 
L=65mb 

m2 14  0,00 

1.6.9 SST-IS1 Obudowa elem.konstr. płytami gips-
karton. na rusztach metalowych 
obudowa na rusztach pojed.belek i 
podciągów 1-warstw. 75-01.- analogia 
obudowa instalacji  

m2 9  0,00 

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

kurs 1  0,00 

Razem
: 

   0,00   



 


