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I. OPIS TECHNICZNY 

1.1. Podstawa opracowania 

 

a) Umowa z Inwestorem, 

b) Wizja lokalna i inwentaryzacja obiektu,  

c) Obliczenia własne z zastosowaniem programu OZC, 

d) Audyt energetyczny – autorstwa: mgr inż. Krzysztof Czyżykowski, styczeń 2017 r.  

e) Normy i wytyczne projektowania instalacji wentylacji i klimatyzacji, 

f) Dz. U. Nr 75 poz. 690 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, wraz 

z późniejszymi zmianami. 

 

II. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 

 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy instalacji wentylacji 

mechanicznej nawiewno-wywiewnej dla potrzeb sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej 

w Tarnowie Opolskim. Zakres opracowania obejmuje: 

 opis techniczny, 

 usytuowanie i dobór przewodów oraz urządzeń wentylacyjnych,  

 część rysunkowa. 

 

III. ZAŁOŻENIA DO PROJEKTOWANIA 

 

Na podstawie obowiązujących przepisów prawa, ustaleń z Inwestorem oraz na podstawie 

ustaleń międzybranżowych przyjęto następujące wyjściowe założenia projektowe dotyczące 

układów wentylacyjnych dla obiektu: 

 PN 83/B-03430/Az3 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania 

zbiorowego i użyteczności publicznej, 

 PN 76/B-03420 - Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza 

zewnętrznego, 

 PN 78/B-03421 – Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza 

wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi, 

 PN 82/B-02403 – Temperatura obliczeniowa zewnętrzna, 
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 PN 88/B-03433 – Instalacje wentylacji mechanicznej wywiewnej w budownictwie, 

 PN-EN 15251:2007 – Kryteria środowiska wewnętrznego, obejmujące warunki 

cieplne, jakość powietrza wewnętrznego, oświetlenie i hałas, 

 PN-EN 779:2005 – Przeciwpyłowe filtry powietrza do wentylacji ogólnej – 

Wymagania, badania, oznaczenia, 

 PN-EN 13779:2008 – Wentylacja budynków niemieszkalnych. Wymagania dotyczące 

właściwości instalacji wentylacji i klimatyzacji,  

 

Założenia klimatyczne 

 

Parametry powietrza zewnętrznego przyjęte do obliczeń: 

Lato: te= +30°C φ = 45%  ie= +61 kJ/kg 

Zima: te= -20°C φ = 100%  ie= -16 kJ/kg 

 

Filtrowanie 

Zgodnie z klasyfikacją PN-EN 779:2005 zaprojektowano w centralach wentylacyjnych  filtry 

klasy G4, F5 i F7. 

 

Poziomy hałasu 

 

Maksymalny dopuszczalny równoważny poziom dźwięku przenikającego do pomieszczenia 

od wyposażenia technicznego budynku nie powinien przekraczać wartości podanych w PN-

87/B-02151/02. 

Dopuszczalny poziom hałasu przyjęto według wartości podanych w załączniku do 

rozporządzenia Ministra Środowiska, z dnia 14 lipca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku [Dz. U. Nr 120, poz. 826]. 

 

Obliczenia przekrojów przewodów wentylacyjnych 

 

Przekroje kanałów wentylacyjnych zostaną określone w oparciu o następujące zestawienie: 

- dla utrzymania niskiej prędkości przepływu: 

- Prędkość przepływu między elementami tłumika hałasu: maks. 8 m/s 

- Prędkość przepływu na czerpni i wyrzutni powietrza: maks. 4,5 m/s 
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- Prędkość przepływu przez nagrzewnice: maks. 4,5 m/s 

 

Wytyczne ogólne dla central wentylacyjnych 

 

Centrale wentylacyjne muszą posiadać certyfikat wydany przez niezależną jednostkę 

notyfikowaną (TUV), potwierdzający wykonanie urządzeń zgodnie z wymogami  norm: 

PN-EN 1886, PN-EN 13053. 

 

Właściwości obudowy centrali wynikające z normy PN-EN-1886:2008 (certyfikat TUV): 

 Wytrzymałość mechaniczna obudowy - klasa D1 

 Szczelność obudowy: 

- przy podciśnieniu 400 Pa - klasa L1 

- przy nadciśnieniu 700 Pa - klasa L1 

 Szczelność zamocowania filtra 

- przy podciśnieniu 400 Pa - klasa filtra F9 

- przy nadciśnieniu 400 Pa - klasa filtra F9 

 Współczynnik przenikania ciepła - klasa T3 

 Współczynnik wpływu mostków termicznych – klasa  TB3 

 Izolacyjność akustyczna obudowy – 20db dla 250Hz, 35db dla 1000Hz 

 

IV. OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH 

4.1. Stan istniejący 

 

W stanie istniejącym pomieszczenie sali gimnastycznej nie jest wyposażone w instalację 

wentylacji mechanicznej.  

 

4.2. Stan projektowany 

 

Zgodnie z wytycznymi audytu energetycznego projektuje się doposażenie budynku sali 

gimnastycznej w instalację wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem 

ciepła.  
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4.2.1. Instalacja nawiewno-wywiewna – system nr 1 

Dla potrzeb wentylacji sali gimnastycznej projektuje się centralę wentylacyjną z pojedynczym 

wymiennikiem  przeciwprądowym  o podanej konfiguracji i spełniającej następujące 

wymagania: 

 Nawiew (Vn=2500 m
3
/h; Δp=400 Pa) 

 filtr wstępny klasy G4 

 wymiennik przeciwprądowy aluminiowy o sprawności nie niższej niż 87,6% 

 nagrzewnica wodna o mocy 8,0 kW, opór przepływu czynnika max. 0,7 kPa, przy 

zapasie 5 st. C po odzysku, 

 zespół wentylatora nawiewnego o znamionowej mocy elektrycznej 1,5 kW/400V, 

mocy na wale nie wyższej niż 1,08 kW  (przy uwzględnieniu końcowych oporów na 

filtrach powietrza w centrali)   

 elektrostatyczny filtr hybrydowy klasy F7 o niewymiennym wkładzie, podlegający 

czyszczeniu, opór jednostkowy w stanie maksymalnego zabrudzenia wynosi 50 Pa  

  Wywiew (Vw=2500 m
3
/h; Δp=400 Pa) 

 filtr wstępny klasy M5 

 zespół wentylatora wywiewnego o nominalnej mocy elektrycznej 1,5kW/400V, mocy 

na wale nie wyższej niż 1,18 kW  (przy uwzględnieniu końcowych oporów na filtrach 

powietrza w centrali). 

 

Urządzenie musi spełniać standard zgodny z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego nr 

1253. 

 

Jednostkowa moc wentylatora części pełniącej funkcje wentylacyjne. 

JMWint: 1,354 [W/m3/s] – jednostkowa moc wentylatora części pełniącej funkcję 

wentylacyjną w konfiguracji wzorcowej ww. centrali. 

 

UWAGA: 

Centralę należy dostarczyć z fabryczną automatyką producenta. Panel sterowania 

centralą wentylacyjną należy zabudować w pomieszczeniu nr 3 (lub innym ustalonym z 

Użytkownikiem obiektu). 
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V. BILANS POWIETRZA 

Pomieszczenie nr  

pom. 

m
2
 h Kubatura 

m
3
 

wywiew nawiew temp.  

nawiewu 

          m3/h m3/h [st.C] 

sala gimnastyczna 1 186,03 5,92-

6,40 

1190,0 2500 (wg audytu 

energetycznego, 

dla 50 osób 

korzystających) 

2500 (wg audytu 

energetycznego, 

dla 50 osób 

korzystających) 

20 

 

VI. WYTYCZNE REALIZACYJNE 

6.1. Przewody wentylacyjne 

 

Wytyczne wykonawcze: 

 Przewody i kształtki o przekroju prostokątnym z blachy stalowej ocynkowanej typu AI 

w klasie szczelności A, w klasie wykonania N (-400Pa ÷ +1000Pa), wg PN-B-76001, 

PN-B-76002 i PN-B-03434 

 Przewody i kształtki o przekroju kołowym z blachy stalowej ocynkowanej typu Spiro 

z fabrycznym, uszczelnieniem z gumy EPDM w klasie szczelności A, w klasie 

wykonania N (-400Pa ÷ +1000Pa), wg PN-B-76001, PN-B-76002 i PN-B-03434 lub 

przewody elastyczne typu „flex” 

 Elastyczne elementy łączące, służące do połączenia sztywnych przewodów 

wentylacyjnych z elementami instalacji lub urządzeniami, z wyjątkiem wentylatorów, 

powinny być wykonane z materiałów co najmniej trudno zapalnych, posiadać długość nie 

większą niż 4 m, przy czym nie powinny być prowadzone przez elementy oddzielenia 

przeciwpożarowego (Dz. U. Nr 75, §267, ust.6)” 

 Elastyczne elementy łączące wentylatory z przewodami powinny być wykonane 

z materiałów co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich długość nie powinna 

przekraczać 0,25 m (Dz. U. Nr 75, §267, ust.7)” 

 PN-EN 1507 – Wentylacja budynków – Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju 

prostokątnym – Wymagania dotyczące wytrzymałości i szczelności. 

 PN-EN 12237 – Wentylacja budynków – Sieć przewodów – Wytrzymałość i szczelność 

przewodów z blachy o przekroju kołowym. 

 PN-EN 12097 – Wentylacja budynków – Sieć przewodów – Wymagania dotycząca 

elementów sieci przewodów ułatwiających konserwację systemów przewodów. 

 PN-EN 15780 – Wentylacja budynków – Sieć przewodów – Czystość systemów 

wentylacji. 



11 

 

 

Przewody o przekroju prostokątnym należy łączyć na kołnierze i uszczelki z miękkiej gumy. 

Połączenia przewodów o przekroju okrągłym należy wykonać przy pomocy zacisków, 

uszczelek.  

Przejście kanałów przez ściany lub stropy uszczelnić wełną mineralną. 

Regulacja stałego wydatku powietrza dla poszczególnych układów nawiewno – wywiewnych 

z poziomu central wentylacyjnych. 

Przewody wentylacyjne powinny być wyposażone w otwory rewizyjne umożliwiające 

oczyszczenie wnętrza tych przewodów, a także innych urządzeń i elementów instalacji. 

Należy się liczyć z koniecznością dopasowania niektórych kształtek i przewodów na budowie 

w trakcie montażu. 

 

6.2. Podwieszenia, podparcia, punkty stałe 

 

Wytyczne wykonawcze: 

 kanały wentylacyjne podwieszać stosując odpowiednie systemy podparć oraz zawiesia 

powinny być wyposażone w gumowe podkładki wibroizolacyjne, 

 przejścia kanałów wentylacyjnych przez przegrody budowlane należy zabezpieczyć 

materiałami nie przenoszącymi drgań, 

 przewody powinny być wykonane i prowadzone w taki sposób, aby w przypadku pożaru 

nie oddziaływały silą większą niż 1kN na elementy budowlane, a także aby przechodziły 

przez przegrody w sposób umożliwiający kompensacje wydłużeń przewodu (Dz. U. Nr 

75, §268, ust. 1, pkt. 1)”, 

 zamocowania przewodów do elementów budowlanych powinny być wykonane 

z materiałów niepalnych, zapewniających przejęcie siły powstającej w przypadku pożaru 

w czasie nie krótszym niż wymagany dla klasy odporności ogniowej przewodu lub klapy 

odcinającej (Dz. U. Nr 75, §268, ust. 1, pkt. 2)”, 

 PN-EN 12236:2003 - Wentylacja budynków - Podwieszenia i podpory przewodów 

wentylacyjnych - Wymagania wytrzymałościowe. 

Przed przystąpieniem do zawieszeń wentylacji należy dokładnie zapoznać się z technologią 

wykonanych ścian, aby wybrać właściwe zawieszenia. 
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Uwaga: 

Nie dopuszcza się montażu podwieszeń i mocowań kanałów bezpośrednio do ścian 

kanałów wentylacyjnych poprzez zawiesia typ „Z”, poprzez nitowanie, skręcanie lub 

zgrzewanie. Kanały muszą pozostać wewnątrz gładkie. Montaż kanałów wentylacyjnych 

dokonać poprzez systemowe szyny montażowe z przekładkami z gumy. 

 

6.3. Izolacja cieplna 

 

Przewody wentylacyjne nawiewne oraz wywiewne wszystkich układów wentylacyjnych 

wewnątrz budynku ze względów ochrony cieplnej i akustycznej należy zaizolować izolacją 

z wełny mineralnej zabezpieczoną od zewnątrz folią aluminiową, o grubości 60 mm. 

Przewody wentylacyjne na zewnątrz budynku należy zaizolować izolacją z wełny mineralnej 

zabezpieczoną od zewnątrz folią aluminiową, o grubości 60 mm. Kanały wentylacyjne 

prowadzone przez pomieszczenia użytkowe budynku należy obudować 2x płytą GKF i 

pomalować w kolorze pomieszczeń. 

 

Uwaga: 

Przy montowaniu izolacji zabrania się przebijania blachy kanałów wentylacyjnych 

kołkami do mocowania izolacji. Kanały muszą pozostać wewnątrz gładkie. 

 

6.4. Zabezpieczenia antykorozyjne 

 

Przewody i kształtki nie wymagają zabezpieczenia antykorozyjnego gdyż instalacja 

wykonana jest z blachy ocynkowanej i instalacja nie pracuje w środowisku agresywnym.  

Pozostałe elementy tj. konstrukcje wsporcze i odcinki przewodów po przejściu przez 

przegrody zewnętrzne należy oczyścić i do drugiego stopnia czystości zgodnie z normą PN-

70/M-50050. Elementy ocynkowane należy przed pomalowaniem odtłuścić. Następnie 

wszystko pomalować farbą poliwinylową do bezpośredniego malowania blach 

ocynkowanych.  
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6.5. Ochrona akustyczna 

 

W celu obniżenia ciśnienia akustycznego emitowanego do pomieszczeń przez pracujące 

urządzenia wentylacyjne instalacja nawiewna i wywiewna została wyposażona w tłumiki 

szumu, które zapewnią redukcję emitowanego hałasu do wymaganych wartości.   

W celu zabezpieczenia przed przenoszeniem drgań połączenia wentylatorów, urządzeń 

wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi powinny być wykonane za pomocą króćców 

elastycznych. 

 

VII. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU  

7.1.Próby i odbiory techniczne 

 

Próby i odbiory techniczne należy wykonać zgodnie z: 

 „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” , 

 „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru”– COBRTI Instal, zeszyt 1-12, 

 PN-EN 12599 „Wentylacja budynków – Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące 

odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji”, 

 Wymaganiami montażowymi producentów zastosowanych urządzeń 

Instalacje wentylacji należy wyregulować za pomocą zaprojektowanych przepustnic, 

regulatorów stałego wydatku w centralach wentylacyjnych i za pomocą przepustnic przy 

nawiewnikach/wywiewnikach by strumienie powietrza rzeczywiste były równe 

projektowanym. 

 

7.2. Wytyczne p-poż. 

 wymagania ochrony p-poż opisane są w „Warunkach ochrony przeciwpożarowej” , 

 przewody wentylacyjne i izolacje oraz zastosowane materiały tłumiące powinny być 

wykonane z materiałów niepalnych, 

 przejścia instalacyjne w ścianie lub stropie oddzielenia przeciwpożarowego powinny 

mieć odporność ogniową równą odporności ogniowej tego oddzielenia, 

 przepusty instalacyjne w ścianie lub stropie oddzielenia przeciwpożarowego powinny 

mieć odporność ogniową równą odporności ogniowej tego oddzielenia, 

 izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacji wentylacji powinny być wykonane 

w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia, 
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 wszystkie materiały powinny posiadać atest do stosowania ich w budownictwie. 

 

7.3. Wytyczne BHP 

 

 wszystkie zastosowane materiały i urządzenia muszą być dopuszczone do obrotu 

i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, 

 montaż przewodów i urządzeń musi być prowadzony przez firmę posiadającą 

odpowiednie uprawnienia i zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, 

 załoga obsługująca i konserwująca musi być przeszkolona pod względem 

obowiązujących przepisów BHP, 

 wszystkie zaprojektowane urządzenia należy eksploatować i konserwować zgodnie z 

DTR producentów i obowiązującymi przepisami BHP. 

 

7.4. Wytyczne międzybranżowe 

7.4.1. Wytyczne konstrukcyjne 

 

 wykonać konstrukcję wsporczą pod urządzenia wentylacyjne podwieszane, 

 wykonać przebicia w dachach, stropach i ścianach na przejścia instalacji wentylacji; 

 przed przystąpieniem do montażu instalacji wentylacji mechanicznej należy zamurować 

wszystkie otwory przeznaczone pod wentylację grawitacyjną pomieszczeń. 

 

7.4.2. Wytyczne elektryczne i AKPiA 

 

 wykonać zasilanie centrali wentylacyjnej wg wytycznych producenta urządzeń 

wentylacyjnych na odcinku od tablicy elektrycznej budynku do rozdzielnicy elektrycznej 

centrali wentylacyjnej i na odcinku od rozdzielnicy do centrali wentylacyjnej.  

Automatyka centrali wentylacyjnej musi zapewnić następujące funkcje: 

 sterowanie temperaturą, 

 windykacja alarmów, 

 sygnalizacja zabrudzenia filtrów w centrali,  

 sygnalizacje awarii wentylatorów, przetwornic częstotliwości, 

 sterowanie czasowe pracą centrali, 
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 utrzymywanie stałego przepływu dla wydatku znamionowego. 

 

VIII. UWAGI  KOŃCOWE 

 

Instalacje wentylacji mechanicznej należy wykonać zgodnie z: 

 „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”, 

 „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru”– COBRTI Instal, zeszyt 1-12, 

 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie wraz z 

późniejszymi zmianami, 

 Zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami BHP, PPOŻ, 

 Wymaganiami montażowymi producentów zastosowanych urządzeń, 

 Obowiązującymi przepisami i normami. 

 Projekt instalacji wentylacji mechanicznej ma być rozpatrywany jak całość. W celu 

weryfikacji projektu wentylacji proszę brać pod uwagę wszystkie opracowania związane 

z instalacją wentylacją czyli: opis techniczny, rysunki, przekroje, zestawienie materiałów 

i specyfikacje techniczną. 

 

Wszystkie projekty instalacji wewnętrznych należy rozpatrywać jako jedną wspólną 

całość, a ich realizację na budowie prowadzić zgodnie z harmonogramem robót 

uwzględniających kolejność montażu. Montaż instalacji niezgodnie z harmonogramem 

robót lub niewłaściwej kolejności może skutkować brakiem dostępu do przestrzeni 

montażowej przy podziale robót na podwykonawców.  

Na etapie realizacyjnym inwestycji dopuszcza się zastosowanie przez Wykonawcę innych 

materiałów i urządzeń niż ujęte w niniejszym opracowaniu projektowym tylko po 

uzgodnieniu z Inwestorem oraz Autorami opracowania projektowego. Wszelkie 

niejasności i nieścisłości należy bezwzględnie wyjaśnić z projektantem (obowiązuje 

forma pisemna).  

 

IX. INFORMACJA BIOZ 

9.1. Podstawa opracowania 

 

 Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z późn. zmianami, 
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 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa  i ochrony 

zdrowia (Dz. U. 120 poz. 1125 i 1126). 

 

9.2. Zakres i kolejność realizacji robót 

 

Roboty związane z wykonaniem instalacji wentylacji wykonane będą w budynku Szkoły 

Podstawowej w Tarnowie Opolskim. Kolejność robót: 

 Prace przygotowawcze – organizacja stanowisk pracy.  

 Roboty montażowe (układanie kanałów, izolowanie kanałów, skręcanie oraz instalowanie 

mocowań, montaż urządzeń wentylacyjnych, montaż rurociągów, izolacji, armatury).  

 Uruchomienie i wyregulowanie instalacji.  

 Odbiór końcowy instalacji. 

 

9.3. Przewidywane zagrożenia w trakcie realizacji 

 

Zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi potencjalnie występują w miejscu wykonywanych robót.  

 Zagrożenia występujące w trakcie budowy: 

 prace na wysokości 

 czynne sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. 

W/w zagrożenia związane są z pracami montażowymi.  

Wykonywanie w/w prac niezgodnie z obowiązującymi przepisami może spowodować 

zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi, a w szczególności zranienie ciała, bądź zatrucie 

organizmu montera. 

 

9.4. Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do robót szczególnie 

niebezpiecznych 

 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach roboczych 

sprawują odpowiednio kierownik oraz mistrz budowlany stosownie do zakresu obowiązków.  

Obowiązkiem kierownika budowy jest przeprowadzenie instruktażu pracowników przed ich 

przystąpieniem do wykonywania robót szczególnie niebezpiecznych w tym: 

 określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, 
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 konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, 

zabezpieczających przed skutkami zagrożeń, 

 zasady  bezpośredniego  nadzoru  nad  pracami  szczególnie  niebezpiecznymi  przez 

wyznaczone w tym  osoby.  

Szkolenie należy przeprowadzić w oparciu o akty normatywne: 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie 

BHP przy wykonywaniu robót budowlanych – Roboty montażowe; 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej (Dz. U. Nr 129/96 z dnia 26.09.97 

wraz ze zmianami Dz. U. Nr 91/02 poz. 811 z dn. 11.06.2002 r.) – prowadzenie robót pod 

bezpośrednim nadzorem mistrza lub brygadzisty. 

Instruktaż ten należy zakończyć sprawdzeniem wiadomości i umiejętności z zakresu 

wykonania prac, zgodnie z przepisami i zasadami BHP.  

Przed przystąpieniem do wykonywania prac Kierownik Budowy wyznacza sposób oraz 

miejsce przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz materiałów 

niebezpiecznych na terenie budowy zgodnie z przepisami i zasadami BHP.  

Personel techniczny budowy, robotnicy musza być przeszkoleni w zakresie technologii 

prowadzenia robót przewidywanych w projekcie zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP 

i higieny pracy. 

 

9.5. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom przy 

wykonywaniu robót w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia i życia ludzkiego 

 

Na kierowniku robót ciąży obowiązek przygotowania i zorganizowania robót szczególnie w 

strefach niebezpiecznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.  

Przed rozpoczęciem robót należy przygotować stanowiska pracy w zakresie:  

 wygrodzenia strefy roboczej,  

 wyznaczenia stref niebezpiecznych,  

 oznakowanie strefy niebezpiecznej,  

 wydzielenie składu materiałów, 

 zabezpieczenie prac na wysokości, 

 zapewnienie pomieszczeń socjalnych i technicznych na czas budowy, w tym 

sanitariatów, 

 zapewnienie dostawy wody na teren budowy, 
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 podłączenie energii elektrycznej do placu budowy, 

 zapewnienie sprawnej komunikacji. 

Prace mogą wykonywać tylko osoby uprawnione, odpowiednio przeszkolone, posiadające 

kompletna odzież roboczą. 

Należy używać sprawnych technicznie urządzeń zasilanych energia elektryczną. Należy 

posiadać właściwy ubiór roboczy oraz sprzęt ochronny. 

Przed rozpoczęciem prac Kierownik Budowy sprawdza: stan rusztowań w zakresie 

stabilności, pomostów oraz innych koniecznych zabezpieczeń. 

Podczas składowania materiałów należy zastosować ogrodzenie miejsc niezabezpieczonych 

taśmami lub barierami.  

Prace transportowe związane z montażem na zewnątrz budynku muszą być przeprowadzone 

ze szczególną starannością i ostrożnością, a w szczególności:  

 użyć do transportu atestowanych wciągarek ręcznych,  

 zabezpieczyć transportowany ładunek przed osunięciem się poprzez wykonanie 

właściwych blokad,  

 ułożenie materiałów w wydzielonym miejscu. 
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X. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW PODSTAWOWYCH  

 

Oznaczenie Opis elementu szt. m
2
 

    Naw_nr 1_  
   Naw_nr 1_ 1 Łuk QBv-N-K-300x600-30-30-120-90 8 2,144 

Naw_nr 1_ 2 Kanał wentylacyjny QD-N-K-300X600-3100 1 5,58 

Naw_nr 1_ 3 Kolano QBFv-N-K-600x300-150-150-120-90 10 1,62 

Naw_nr 1_ 4 Kanał wentylacyjny QD-N-K-300X600-2000 6 3,6 

Naw_nr 1_ 5 Czerpnia ścienna CSQ-K-600x300 1   

Naw_nr 1_ 6 Kanał wentylacyjny QD-N-K-300X600-227 1 0,409 

Naw_nr 1_ 7 Kanał wentylacyjny QD-N-K-300X600-1909 1 3,436 

Naw_nr 1_ 8 Kanał wentylacyjny QD-N-K-300X600-113 1 0,204 

Naw_nr 1_ 9 Kanał wentylacyjny QD-N-K-300X600-1490 1 2,682 

Naw_nr 1_ 10 Kanał wentylacyjny QD-N-K-300X600-152 1 0,274 

Naw_nr 1_ 11 Kanał wentylacyjny QD-N-K-300X600-1207 1 2,173 

Naw_nr 1_ 12 Kanał wentylacyjny QD-N-K-300X600-199 1 0,358 

Naw_nr 1_ 13 Kanał wentylacyjny QD-N-K-300X600-3803 1 6,846 

Naw_nr 1_ 14 Kanał wentylacyjny QD-N-K-300X600-3811 1 6,86 

Naw_nr 1_ 15 Kanał wentylacyjny QD-N-K-300X600-592 1 1,066 

Naw_nr 1_ 16 Kanał wentylacyjny QD-N-K-300X600-2652 1 4,774 

Naw_nr 1_ 17 Kanał wentylacyjny QD-N-K-300X600-2598 1 4,676 

Naw_nr 1_ 18 Kanał wentylacyjny QD-N-K-300X600-3851 1 6,932 

Naw_nr 1_ 19 Kolano QBFv-N-K-300x600-150-150-120-90 1 2,7 

Naw_nr 1_ 20 Kanał wentylacyjny QD-N-K-300X600-235 1 0,422 

Naw_nr 1_ 21 
Redukcja sym, QPR6v-N-K-600x300-
400x300-30-30-574 1 1,033 

Naw_nr 1_ 22 Kanał wentylacyjny QD-N-K-400X300-5539 1 7,754 

Naw_nr 1_ 23 
Redukcja sym, QPR6v-N-K-400x300-
300x150-30-30-703 1 0,99 

Naw_nr 1_ 24 Kanał wentylacyjny QD-N-K-300X150-2397 1 2,157 

Naw_nr 1_ 25 Łuk QBv-N-K-600x300-30-30-120-90 1 1,296 

Naw_nr 1_ 26 Kanał wentylacyjny QD-N-K-600X300-7344 1 13,219 

Naw_nr 1_ 27 Kanał wentylacyjny QD-N-K-600X300-8981 1 16,165 

Naw_nr 1_ 28 Dysza nawiewna DN-1-100-RAL9006 5   

    Wyw_nr 1_  
   Wyw_nr 1_ 1 Kanał wentylacyjny QD-N-K-300X500-4617 1 7,387 

Wyw_nr 1_ 2 Kolano QBFv-N-K-600x300-150-150-120-90 9 1,62 

Wyw_nr 1_ 3 Kanał wentylacyjny QD-N-K-300X600-2000 6 3,6 

Wyw_nr 1_ 4 Czerpnia ścienna CSQ-K-600x300 1   

Wyw_nr 1_ 5 Łuk QBv-N-K-300x600-30-30-120-90 9 2,144 

Wyw_nr 1_ 6 Kanał wentylacyjny QD-N-K-300X600-4603 1 8,285 

Wyw_nr 1_ 7 Kanał wentylacyjny QD-N-K-300X600-5588 1 10,059 

Wyw_nr 1_ 8 Kanał wentylacyjny QD-N-K-300X600-351 1 0,632 

Wyw_nr 1_ 9 Kanał wentylacyjny QD-N-K-300X600-1090 1 1,962 
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Wyw_nr 1_ 10 Kanał wentylacyjny QD-N-K-300X600-4786 1 8,615 

Wyw_nr 1_ 11 Kanał wentylacyjny QD-N-K-300X600-152 1 0,274 

Wyw_nr 1_ 12 Kanał wentylacyjny QD-N-K-300X600-199 1 0,358 

Wyw_nr 1_ 13 Kanał wentylacyjny QD-N-K-300X600-824 1 1,484 

Wyw_nr 1_ 14 Kanał wentylacyjny QD-N-K-300X600-1674 1 3,013 

Wyw_nr 1_ 15 Kanał wentylacyjny QD-N-K-300X600-4408 1 7,934 

Wyw_nr 1_ 16 Kanał wentylacyjny QD-N-K-300X600-3093 1 5,567 

Wyw_nr 1_ 17 Kanał wentylacyjny QD-N-K-300X600-2554 1 4,598 

Wyw_nr 1_ 18 Kanał wentylacyjny QD-N-K-300X600-761 1 1,369 

Wyw_nr 1_ 19 Kolano QBFv-N-K-300x600-150-150-120-90 1 2,7 

Wyw_nr 1_ 20 Kanał wentylacyjny QD-N-K-300X600-235 1 0,422 

Wyw_nr 1_ 21 Kanał wentylacyjny QD-N-K-600X300-5592 1 10,066 

Wyw_nr 1_ 22 
Redukcja sym, QPR6v-N-K-600x300-
400x300-30-30-574 1 1,033 

Wyw_nr 1_ 23 Kanał wentylacyjny QD-N-K-400X300-5539 1 7,754 

Wyw_nr 1_ 24 
Redukcja sym, QPR6v-N-K-400x300-
300x150-30-30-703 1 0,99 

Wyw_nr 1_ 25 Kanał wentylacyjny QD-N-K-300X150-2397 1 2,157 

Wyw_nr 1_ 26 Kratka went, KW-1-500x150-RAL9010 5   

    ---------------- 
   Pole powierzchni rozwinięć kanałów 

prostokątnych: 211,1 
 

m2 
 Pole powierzchni rozwinięć podst, kształtek 

prostokątnych: 78 
 

m2 
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XI. CZĘŚĆ RYSUNKOWA  

 

Rys. nr 1 – Rzut piwnic 

Rys. nr 2 – Rzut parteru 

 


