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Kosztorys

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

OPIS

Opracowanie obejmuje odcinek instalacji gazowej od stacji redukcyjnej umieszczonej na zewn�trznej �cianie budynku do palników 

kotłowych w kotłowni.

Stacja redukcyjna jest tematem odr�bnego opracowania.

Instalacja b�dzie dostarcza� gaz ziemny GZ 50 do 2 palników o znam. mocy 300 kW ka�dy. Przepływ  gazu w ilo�ci 75 m3/h

odbywał si� b�dzie przewodem *80 z rur stalowych bez szwu wg. PN - 80/H-74219 ł�czonych na spaw.

Przewód gazowy do kotła prowadzi� po �cianach oraz pod stropem parteru oraz kotłowni

w normatywnych odległo�ciach od instalacji elektrycznej i od pozostałych projektowanych instalacji w budynku.

Przewody gazowe prowadzi� na powierzchni �cian wewn�trznych w odległo�ci 2 cm od tynku na uchwytach w odległo�ci co 1,5 m 

dla poziomów.

 Przewód gazowy przez �ciany prowadzi� w rurach ochronnych wg BN/82/8976-50, która powinna wystawa� po 3 cm z ka�dej strony 

�ciany.

Przestrze� mi�dzy rur� ochronn� a przewodem nale�y wypełni� materiałem plastycznym. Przewody instalacji gazowej w stosunku

do innych instalacji stanowi�cych wyposa�enie budynku nale�y zlokalizowa� w sposób zapewniaj�cy bezpiecze�stwo u�ytkowania.

Odległo�� mi�dzy przewodami instalacji gazowej a innymi przewodami powinna umo�liwia� wykonanie prac konserwatorskich.

Poziome odcinki instalacji gazowej powinny by� usytuowane

w odległo�ci co najmniej 0,1m powy�ej innych przewodów instalacyjnych a przy skrzy�owaniach odległo�� mi�dzy przewodem

gazowym a przewodami innych instalacji winna wynosi� co najmniej 0,02m.

Zawory nale�y tak zamontowa� aby były widoczne i aby była łatwo�� w ich monta�u

i demonta�u, oraz sprawdzenia szczelno�ci. Wysoko�� minimalna zamontowania zaworu powinna wynosi� 70 cm od podłogi.

Palniki gazowe  ł�czy�  na sztywno za  pomoc�  podej�cia

z rur i kształtek gwintowanych, stosuj�c dwuzł�czki dla łatwego rozł�czenia przyboru.

Przewody gazowe prowadzone po zewn�trznej �cianie budynku i w kotłowni nale�y pomalowa� kolorem �ółtym.
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Kosztorys

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilo�ci robót Ilo�� Krot. Jedn.

1 Nr STWiOR: SST -S.5

Roboty instalacyjne
1.1 Nr STWiOR: SST -S.5

KNR 215/304/4
Ruroci�gi stalowe o poł�czeniach spawanych, na �cianach w budynkach niemieszkalnych, Dn 65·mm 10 m

1.2 Nr STWiOR: SST -S.5
KNR 215/304/5
Ruroci�gi stalowe o poł�czeniach spawanych, na �cianach w budynkach niemieszkalnych, Dn 80·mm 41 m

1.3 Nr STWiOR: SST -S.5
KNR 215/304/7
Ruroci�gi stalowe o poł�czeniach spawanych, na �cianach w budynkach niemieszkalnych, Dn 125·mm - tuleje 
ochronne 1 m

1.4 Nr STWiOR: SST -S.5
KNR 215/305/3
Próba instalacji gazowej wewn�trznej na ci�nienie (dla przedsi�biorstwa i dostawcy gazu), w budynkach 
niemieszkalnych, Fi 80-150·mm 51 m

1.5 Nr STWiOR: SST -S.5
KNR 215/310/6
Kurki gazowe przelotowe, Fi 65·mm 2 szt

1.6 Nr STWiOR: SST -S.5
KNR 219/206/2
analogia - System detekcji gazu z zaworem MAG fi 80 z siłowniem 1 kpl

1.7 Nr STWiOR: SST -S.5
KNR 215/306/5
analogia - podł�czenie palnika gazoweg kotła 2 kpl

2 Nr STWiOR: SST -S.5

Roboty antykorozyjne
2.1 Nr STWiOR: SST -S.5

KNR 712/103/5
Czyszczenie przez szczotkowanie r�czne do 2 stopnia czysto�ci - stan wyj�ciowy powierzchni B, ruroci�gi, 
Fi·58-219·mm 10,2 m2

2.2 Nr STWiOR: SST -S.5
KNR 712/202/5 (1)
Malowanie p�dzlem - farby do gruntowania olejne, ruroci�gi, Fi·58-219·mm, farba olejna ogólnego stosowania 10,2 m2

2.3 Nr STWiOR: SST -S.5
KNR 712/201/5 (2)
Malowanie p�dzlem - farby do gruntowania miniowe, ruroci�gi, Fi·58-219·mm, farba ftalowa 10,2 m2

2.4 Nr STWiOR: SST -S.5
KNR 401/208/3
Przebicie otworów w elementach z betonu o powierzchni do 0,05·m2, beton �wirowy, grubo�� do 30·cm 2 szt


