
WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
        
Dotyczy przetargu nieograniczonego na „Rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej w Kulejach o pomieszczenia kuchni 
                                                                     ze stołówką”. 
   
Podstawa prawna: art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
   
Pytanie 1. 
W przedmiarach wentylacji dla pomieszczenia kuchni przyjęto(zgodnie z zestawieniem materiałów i rysunkami) okap 
kuchenny firmy OPTIMET 1700x1000x500 mm. Natomiast w przedmiarach budowlanych w dziale 15,2 poz.14 ujęto okap z 
kondensatorem pary wodnej dł.75 cm szer.78 cm,wys.25 wraz z kominkiem (rura wyciągowa) odprowadzającym na dach. 
Na rzutach kuchni jest przedstawiony tylko 1 okap. Czy oba okapy należy ująć w ofercie? 
Odpowiedź: Okap kuchenny należy przyjąć zgodnie z projektem instalacji wentylacji tj. okap kuchenny firmy OPTIMET 
1700x1000x500mm. 
  
Pytanie 2. 
Brak opisu technicznego instalacji wod.-kan. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji. 
Odpowiedź: W załączeniu opis techniczny instalacji wod.-kan.  
 
Pytanie 3.  
Prosimy o zamieszczenie rysunków zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej. 
Odpowiedź: Zestawienie zamieszczono w wyjaśnieniu do SIWZ na stronie internetowej Zamawiającego z dnia 7 lipca.  
 
Pytanie 4. 
Co wchodzi w zakres wyposażenia kuchni w przybory kuchenne (poz. 15.13.1 przedmiaru) i w jakich ilościach? 
Odpowiedź: Specyfikacja wyposażenia kuchni w przybory kuchenne (poz. 15.13.1 przedmiaru) zostanie uzgodniona w 
terminie późniejszym. Przy sporządzaniu oferty należy przyjąć wartość podaną w kosztorysie.  
 
Pytanie 5.  
Co wchodzi w zakres wyposażenia meblowego pomieszczeniach administracyjnych (poz. 15.7.1 przedmiaru) i w jakich 
ilościach? 
Odpowiedź: Wyposażenie meblowe pomieszczenia administracyjnego (poz. 15.7.1 przedmiaru): 1 biurko, 1 regał na 
dokumentację, 1 szafa, 3 krzesła. 
 
Pytanie 6. 
Jaki powinien być wymiar ławki wg (poz. 15.9.2 przedmiaru), z czego ma być wykonana? 
Odpowiedź: Ławka (wg poz. 15.9.2 przedmiaru) – drewniana na nóżkach metalowych 70x35x45 cm. 
 
Pytanie 7. 
Jaki przewiduje się standard płytek, z jakiej kolekcji? 
Odpowiedź: Płytki ceramiczne podłogowe przeciwpoślizgowe gat. I. 
 
Pytanie 8. 
Na jaką odległość przewidzieć wywóz gruzu? 
Odpowiedź: Do 1 km. 
 
Pytanie 9. 
Co z różnicami klasy betonu między przedmiarem a opisem technicznym w pozycjach 5.5, 8.1, wg przedmiaru B-20, wg 
opisu techn. B-25. 
Odpowiedź: Dla elementów konstrukcyjnych należy przyjąć beton B-25. 
 
Pytanie 10. 
W pkt. 6.1 ścianki działowe wykonać z cegły szczelinówki czy z Porotherm 10(8) jak w projekcie? 
Odpowiedź: Ścianki działowe należy wykonać z pustaków POROTHERM 11,5 P+W. 
 
Pytanie 11. 
W pkt. 8.1 przedmiaru pustak Akerman wys. 20 wg projektu – w projekcie jest 22 cm. Jaka winna być grubość nadbetonu? 
Odpowiedź: Strop Ackermana – pustaki wysokości h=22 cm. Grubość nadbetonu 5 cm. 
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Pytanie 12. 
Jaka powinna być grubość ocieplenia w poz. 8.5 przedmiaru (wg projektu 18cm)? 
Odpowiedź: Ocieplenie stropu parteru – płyty z wełny mineralnej ISOVERM – płyty POLTREM grubości 20 cm (c. wł. 
60 kg/m3). 
 
Pytanie 13. 
Czy przewidzieć wykonanie tynku mineralnego w pomieszczeniu stołówki jak w projekcie i w jakiej ilości? 
Odpowiedź: W pomieszczeniu stołówki ściany wykończone tynkiem mineralnym (kolorystyka do późniejszego 
uzgodnienia) w ilości 96,60 m2. 
 
Pytanie 14. 
W poz. 11.4 przewiduje się wywietrzaki czy wentylatory Viple? 
Odpowiedź: Wszystkie przybory wentylacji nawiewnej i wywiewnej należy przyjmować na podstawie projektu 
branżowego „Instalacja wentylacji”.  
 
Pytanie 15. 
W przedmiarze instalacji c.o. pozycja 25 (analiza indywidualna)-układanie styropianu-118,2 m2, -prosimy o uściślenie jaki 
to ma być styropian. W opisie instalacji nie ma podanej żadnej informacji na ten temat. 
Odpowiedź: StyropianPS-70 grubości 5 cm.  
 



 1 

  
OPIS TECHNICZNY  

 
do projektu instalacji wod. – kan. w pomieszczeniach stołówki objętej rozbudową 

budynku Szkoły Podstawowej w Kulejach gm. Wręczyca Wielka  
 
 
1. Podstawa  opracowania 
 

- umowa z  Inwestorem, 
- mapa do celów projektowych, 
- podkłady architektoniczno-budowlane budynku, 
- projekt archiwalny instalacji wod. – kan., 
- wizja lokalna i inwentaryzacja szkicowa do celów projektowych instalacji wod. – kan. 
- warunki zasilania w wodę i odprowadzenia ścieków wydane przez Urząd Gminy 

Wręczyca Wielka, 
- technologia stołówki ujęta w projekcie architektonicznym, 
- obowiązujące normy i normatywy projektowania, 
- uzgodnienia branŜowe. 
 

2. Zakres  opracowania 
 

Projekt obejmuje wykonanie instalacji zimnej i ciepłej wody oraz kanalizacji 
sanitarnej w pomieszczeniach stołówki szkolnej objętej rozbudową budynku. 

Projekt obejmuje równieŜ wykonanie przyłącza do istniejącej kanalizacji sanitarnej. 
 

3. Opis stanu istniejącego 
 

Budynek Szkoły Podstawowej dwukondygnacyjny częściowo podpiwniczony 
wykonany jest w technologii murowanej. WyposaŜony został w niezbędne instalacje          
wod. – kan., c.o. zasilanej z wbudowanej w piwnicach kotłowni węglowej oraz instalacje         
siły i  światła. Instalacja c.w. realizowana jest w oparciu o elektryczne przepływowe i         
pojemnościowe podgrzewacze c.w. 

 
Zasilane w wodę budynku wykonano przyłączem Ø 65 z sieci zewnętrznej 

Ø100mm.Na przyłączu zabudowany został wodomierz śrubowy Ø 50mm. Ciśnienie w 
sieci zgodnie z warunkami około 3,5 bar. 

 
Dla zabezpieczenia p.poŜ. na parterze i piętrze zabudowano hydranty p.poŜ. Ø50mm. 
 
Ścieki sanitarne z budynku szkoły odprowadzane są do istniejącego zbiornika 

bezodpływowego zlokalizowanego na działce szkoły przyłączem Ø 150mm. 
 
Ścieki deszczowe odprowadzone są z połaci dachowej powierzchniowo w teren. 
 
Aktualnie w szkole funkcjonuje stołówka w wydzielonych pomieszczeniach 

obsługująca 80 uczniów na dwie zmiany. 
 
 
 



 2 

  
4. Projektowane instalacje wod. – kan. i c.w. 
 

4.1 . Instalacja zimnej i ciepłej wody 
 
Obliczenia zapotrzebowania wody dla określenia wielkości przyłącza z istniejącej 
instalacji wewnętrznej  
 

W projektowanej stołówce wydawane będzie 80 posiłków dziennie w systemie       
dwuzmianowym dla: 
- 52 uczniów szkoły podstawowej 
- 28 przedszkolaków, plus 2 pracowników personelu 
   Projektowany węzeł sanitarny obsługiwał będzie wszystkich przedszkolaków. 
- przewidywane zatrudnienie w kuchni  -  2 pracowników 
   Przyjmując normatywy zuŜycie wody: 
- 15 l/os. na przygotowanie posiłków, 
- 40 l/ os. na cele socjalno-bytowe przedszkolaków, 
- 30 l/ os. na cele socjalno-bytowe pracowników. 
 
a). Zapotrzebowanie wody 
 

     Qd1=15 x 80+28 x 40 +(2+2) x 30=2440 l/dobę 
Ponadto przewiduje się zmywanie posadzki w kuchni, zmywalni, przygotowalni i  w 
węzłach sanitarnych o łącznej powierzchni F=40m2 

    Qd2=40 x 2,5=100 l/dobę 
Łączne zapotrzebowanie wody: 
    Qd= 2440 + 100=2540 l/dobę 
 
b). Przepływ obliczeniowy 
 

    q=0,682 (Σqn)
0,45-0,14 (l/s) 

 
W projektowanym obiekcie zainstalowane będą następujące urządzenia sanitarne: 
- umywalki      - 10 szt. x 0,07=0,70 
- zlewozmywaki     -   4 szt. x 0,07=0,28 
- natryski       -   1 szt. x 0,15=0,15 
-  zlewy       -   2 szt. x 0,07=0,14 
- basen do zmywania     -   1 szt. x 0,10=0,20 
- zmywarka      -   1 szt. x 0,10=0,10 
- miska ustępowa z płuczką zbiorn.   -   2 szt. x 0,30=0,60 
- zawór czerpalny ze złączką do węŜa Ø15  -   2 szt. x 0,30=0,60 
          RAZEM:        2,77 
 
    q-0,682 x 2,770,45 – 0,14=0,93 l/s 

 
c). Zaopatrzenie wody dla całego budynku szkoły 
    Qd = 78 x 25 + 13 x 30 + Qd stołówki 
    Qd = 2350 + 2540 = 4890 l/dobę 
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d). Zabezpieczenie p.poŜ. projektowanego obiektu 
 

W celu zabezpieczenia p.poŜ. w stołówce szkoły (kat. ZagroŜenia ludzi ZL II) 
przewidziano zainstalowanie w pomieszczeniu komunikacji hydrantu p.poŜ. Ø 25 mm z 
prądownicą  Ø10mm o współ. K = 48. Wymagane ciśnienie na wypływie z hydrantu przy 
przepływie q=1,0  l/s (60 l/min) winno wynosić: 

     Q=K xP10  
     P = 0,156 MPa = 15,6 mH2O 
Zapotrzebowanie wody na cele p.poŜ. wynosi. 

Qp.poŜ.=1,0 + 0,15 x 0,923 = 1,14 l/s 
 

e). Obliczenia hydrauliczne instalacji 
 

Ciśnienie dyspozycyjne w sieci zewnętrznej zgodnie z warunkami Urzędu Gminy 
Wręczyca Wielka  wynosi 3,5 bara. 

 
Opory hydrauliczne instalacji (rozbiory bytowo-gospodarcze): 
- przyłącze A-B, q=0,93 l/s, L=40m, R=0,035,     RL= 1,40m H2O 
-opory liniowe instalacji       2,50m H2O 
- opory miejscowe  (15% liniowych)      0,38m H2O 
- opór zaworu antyskaŜeniowego BA4760 Ø50    7,00mH2O 
- opór wodomierza WS 50       1,00mH2O 
- róŜnica wysokości        3,5  mH2O 
- wymagane ciśnienie na wypływie                               10,0mH2O      
                                                                            RAZEM     25,78 H2O       
Istniejące ciśnienie w sieci wodociągowej 
   p = 2,3 bara  =  35 m H2O > 25,78 m H2O   

Nie wykonuje się obliczeń sprawdzających oporów hydr. dla instalacji hydrantu 
p.poŜ. Ø25 z uwagi na bardzo zbliŜone zapotrzebowanie wody (1,14 l/s). 

 
4.2. Realizacja instalacji zimnej i ciepłej wody      
 

Całość  instalacji zimnej wody wykonać naleŜy z rur stalowych ocynkowanych 
PN/H-74200 układowych: 
- w piwnicach pod stropem piwnic i w kanale podpodłogowych (w części istniejącej  
budynku), 
- na parterze po ścianach  budynków, a podejścia do urządzeń sanitarnych i 
technologicznych w  bruzdach. 

Instalację wody ciepłej wykonać równieŜ z rur stalowych ocynkowanych w 
wykonaniu TWT  - 2. 

Przewody rozprowadzające zimnej wody układane w piwnicach zaizolować 
termicznie otuliną z pianki poliuretanowej „STEINORM” 300 o grub. min. 20mm a 
podejścia w bruzdach do przyborów otuliną THERMAFLEX grub. 10mm. 
Przewody mocować do ścian  lub stropu uchwytami systemowymi w odległościach: 
 
Średnica rury (mm) 15 20 25 32 
Odległości (m) 1,5 1,5 2,0 2,0 
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Dla realizacji zabezpieczenia p.poŜ. przewiduje się zamontowanie wnękowego 

hydrantu 25 HP-755-B z węŜem  półsztywnym o długości  l=2,5m. 
Instalację po wykonaniu przepłukać a następnie poddać próbie szczelności na 

ciśnienie 1,0 MPa. 
Po pozytywnej próbie szczelności wykonać jej płukanie i dezynfekcje. 

Dla przygotowania c.w. uŜytkowej przewidziano : 
- dla natrysków podgrzewacz pojemnościowy PSH 30 Si, 
- dla kuchni podgrzewacz PSH 100 Si, 
- dla szatni podgrzewacz SH 10 Si z bud. zaworem bezpieczeństwa, 
- dla magazynu jaj podgrzewacz SHU 5Si z bud. zaworem bezpieczeństwa. 

Wszystkie podgrzewacze winny posiadać zawory bezpieczeństwa a na podejściach  
zamontować zawory zwrotne i odcinające. Dlatego na podejściach zimnej wody do 
podgrzewaczy  PSH 100Si i PSH 30 Si zamontować zawory bezpieczeństwa SYR 2115 Ø 
15mm. 

Na istniejącym przyłączu wody Ø65mm (za wodomierzem) zamontować zawór 
antyskaŜeniowy BA 4760 firmy DANFOSS.  

 
4.3. Realizacja kanalizacji sanitarnej 
 
Przyłącze kanalizacji sanitarnej 

 
Odprowadzenie ścieków sanitarnych zgodnie z „Warunkami” Urzędu Gminy 

Wręczyca Wielka przewidziano do istniejącej kanalizacji sanitarnej Ø150 mm 
odprowadzającej ścieki z budynku szkolnego do zbiornika bezodpływowego. 

Projektowaną kanalizację naleŜy wykonać z rur PVC φ 160 x 4,7 mm układanych na 
podsypce piaskowej grubości 10 cm ze spadkiem jak na rys.    nr 5. 

Z uwagi na niewielkie zagłębienie projektowane przyłącza naleŜy wykonać z rur o 
ściance litej, bardziej odpornych na obciąŜenia, łączonych na uszczelkę gumową.  

Na trasie kanalizacji przewidziano 2 studzienki rewizyjne z kręgów betonowych φ 
1000 mm zaopatrzonych we włazy Ŝeliwne typ cięŜki i stopnie złazowe. 

  
Kanalizacja sanitarna wewnętrzna 

 
Całość kanalizacji sanitarnej wewnętrznej wykonać naleŜy z rur PVC Ø 50 ÷ Ø 160 

mm prod. przez ZTS „GAMRAT” w Jaśle łączonych na uszczelkę gumową.  
Rury naleŜy układać ze spadkiem w kierunku odpływów zgodnie z załączonymi 

rysunkami. 
Piony kanalizacyjne prowadzić w bruzdach ściennych lub obudować płytą gips.-

karton, wyprowadzić ponad dach i zakończyć rurą wywiewną. Poziomy kanalizacyjne 
zakończyć wyczystkami zabudowanymi w ścianach zewnętrznych w zamykanych szafkach 
25x20x20cm. 

Pion zlokalizowany w węźle sanitarnym zaopatrzyć w rewizje (nad posadzką). 
Na odpływie z kuchni do studzienki S2 zabudować naleŜy separator tłuszczów z 

osadnikiem AQUAFIX SF 2/200 Ø 1000 mm firmy HAURATON o przepustowości 2÷200 
l/s ścieków. 

W pomieszczeniu węzła sanitarnego dla przedszkola zamontować natrysk, miskę 
ustępową „JUNIOR” dostosowaną dla tego typu pomieszczeń. 

Umywalki szt. 2 w tym węźle montować na wysokości 55 cmod posadzki. 
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W pomieszczeniach kuchni i pozostałych pomieszczeniach zamontować: 
- miskę ustępową  - 1 szt. 
- umywalki   - 8 szt.  
-   kratki ściekowe PVC Ø 100 - 5 szt. 
-   kratki ściekowe PVC Ø 50 - 2 szt. 

 
5. Roboty ziemne 

 
Przystąpienie do robót ziemnych uzgodnić z Dyrekcją Szkoły po uprzednim uzyskaniu 

zezwolenia od jednostek uzgadniających dokumentację. 
Całość robót (zewnętrznych) wykonywać mechanicznie po uprzednim odkryciu 

istniejącego uzbrojenia na trasie projektowanej kanalizacji. 
Nie przewiduje się odwodnienia wykopów z uwagi na projektowane zagłębienie 

kanalizacji.  
W przypadku wystąpienia lokalnych sączeń na odcinkach tych (przyjęto 20 m) ułoŜyć 

warstwę filtracyjną z tłucznia lub Ŝwiru grubości 15 cm. 
W warstwie tej umieścić drenaŜ odwadniający z rury drenarskiej φ 80 (lub sączków) 

zakończony studzienką odwadniającą φ 500, H = 800 mm z rury stalowej lub PCV. Wodę ze 
studzienki wypompowywać pompą elektryczną będącą na stanie wyposaŜenia sprzętowego 
wykonawcy.  

Wystąpienie wód gruntowych i ilość godzin pompowania winna być zgłoszona 
inspektorowi nadzoru i potwierdzona w dzienniku budowy. 

Po ułoŜeniu rur wykonać obsypkę piaskową z gruntu rodzimego, jeŜeli jego jakość 
odpowiada wymaganiom lub dowiezionym piaskiem, jeŜeli jakość jest nieodpowiednia. 

Zasypkę wykonywać warstwami co 30 cm stosująć zagęszczenie sprzętem ręcznym. 
Po zakończeniu robót projektowanego przyłącza teren uporządkować i doprowadzić 

do stanu pierwotnego. 
 
6.  Wytyczne budowlane 
 
- posadzki w pomieszczeniach ukształtować ze spadkiem  w kierunku kratek ściekowych, 
- wykonać przebicia w ścianach fundamentowych, 
- wykonać przepusty w ławach fundamentowych dla wyprowadzenia kanalizacji z 

budynku. 
 

7.  Wytyczne elektryczne 
 
Wykonać zasilanie w energię elektryczną pojemnościowych podgrzewaczy wody: 
- SHU 5 Si 5 o mocy 2,0 kW, 
- SH 10 Si o mocy 2,0 kW, 
- PSH 30 Si o mocy 2,0 kW, 
- PSH 100 Si o mocy 2,2 kW, 

 
8. Wytyczne BHP 
 
- roboty budowlane wykonywać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz.U. z 19.03.2003r.). 
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9. Uwagi końcowe 
 

Całość robót wykonać zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania    i Odbioru 
sieci i instalacji wodociągowych (zeszyt 3 i 7) oraz sieci kanalizacyjnych (zeszyt 9)” 
opracowanymi przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej 
„INSTAL” w Warszawie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 7 

  
INFORMACJA  

DOTYCZĄCZA BEZPIECZE ŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA  
 

1. Zakres robót zamierzenia budowlanego: 
 
- przyłącze kanalizacji sanitarnej, 
- wewnętrzna instalacja wody zimnej i ciepłej, 
- wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej. 
 
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 
 
- istniejący budynek szkoły. 

 
3. Wskazania przewidywanych zagroŜeń przy realizacji robót: 
 
- wykonywanie robót na znacznej głębokości, 
- wykonywanie prac przy funkcjonującym obiekcie szkoły. 

 
4. Sposób instruktaŜu pracowników 
 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót Kierownik Budowy winien 
przeprowadzić szkolenie zatrudnionych pracowników (przy realizacji tej inwestycji) 
obejmujące: 
- konieczność stosowania odzieŜy ochronnej, 
- stosowanie sprawnego sprzętu i narzędzi, 
- wykonania zabezpieczeń niezbędnych do wykonania wykopów. 

 
Szkoleni pracownicy winni potwierdzić fakt szkolenia podpisem w Dzienniku 

BHP. 
 

5. Środki techniczne i organizacyjne zabezpieczające wykonanie robót w strefach 
zagroŜonych: 

 
- powiadomienie instytucji uzgadniających dokumentację o zamierzonych 

robotach, a w miejscach skrzyŜowań z istniejącym uzbrojeniem prowadzenie 
robót pod ich nadzorem, 

- wygrodzenie terenu zajętego przez wykopy w sposób widoczny w dzień a 
oświetlony w nocy i ustawienie tablic ostrzegawczych, 

- nie składowanie gruntu w bezpośrednim sąsiedztwie wykopu, 
- wykonywanie szalowania ścian wykopów zgodnie z warunkami ogólnymi 

ujętymi w PN-83/8306-02 „Wykopy otwarte pod przewody wodociągowe i 
kanalizacyjne”, 

- ustawienie drabin umoŜliwiających zejście pracownikom do wykopów oraz ich 
ewentualną ewakuację, 

- roboty budowlane wykonywać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych  (Dz.U. z 19.03.2003r.). 
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Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r. w 

sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (D.U. 03.120.1126) z uwagi na roboty 
określone w § 6 p. 1 ust.a  kierownik budowy zobowiązany jest do wykonania 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia z uwzględnieniem wymogów 
określonych w rozporządzeniu MI z 6.02.2003r. oraz norm branŜowych. 

 




