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OPIS TECHNICZNY
INSTALACJI SANITARNYCH
I. PODSTAWA OPRACOWANIA
•
•
•
•
•

Koncepcja technologiczna i uzgodnienia z Inwestorem
Podkłady architektoniczno- budowlane remontu pomieszczeń sanitarnych
Inwentaryzacja obiektu
Literatura i katalogi branżowe
Obowiązujące normy i akty prawne tj.
–
–
–

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1202)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. 2017 poz.2285)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. 2003 r. nr 120
poz.1126)

–

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (tekst jednolity Dz.U.2019
poz.67)

–

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. 2003 roku nr 47 poz. 401)

–

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociągowych, wymagania techniczne
COBRTI INSTAL, zeszyt 7,Warszawa 2003

–

Zalecenia do projektowania instalacji ciepłej wody , wentylacji i klimatyzacji minimalizujące namnażanie
się bakterii Legionella, wymagania techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 11 Warszawa 2005

–

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych, wymagania techniczne COBRTI
INSTAL, zeszyt 12 , Warszawa 2006

–

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych. Polska Korporacja Techniki
Sanitarnej , Grzewczej , Gazowej i Klimatyzacji

–

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych cz. II Instalacje sanitarne i
przemysłowe.

–

Warunki techniczne montażu i odbioru urządzeń do regulacji i pomiaru zużycia ciepła i wody w budynku
wydane przez PKTSGGIK

–

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych wydane przez PKTSGGIK

–

PN-87/B-2151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach.

II. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano – wykonawczy branży sanitarnej remontu
pomieszczeń ustępów ogólnodostępnych znajdujących się w budynku Ministerstwa Cyfryzacji
położonego przy ul. Królewskiej 27 dz.nr 3. Szczegółowy zakres opracowania obejmuje remont 11
pomieszczeń sanitarnych znajdujących się w części wschodniej i centralnej budynku (pomieszczenia
nr 0.53, 153, 155, 247, 249, 339, 361 - część wschodnia budynku, 4 kondygnacje ,pomieszczenia nr
345, 359, 227, 233 - część centralna budynku, 2 górne kondygnacje).
Zakres opracowania obejmuje:
• demontaż istniejących elementów instalacji sanitarnych wod-kan, urządzenia, armatury sanitarnej,
instalacji wentylacyjnej;
• instalacje wewnętrzne zw, cwu;
• instalacje wewnętrzne kanalizacyjne;
• instalacje wentylacji mechanicznej wyciągowej;
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III. OPIS TECHNICZNY
1. Stan istniejący
Instalacja wod-kan
W budynku administracyjno – biurowym istniejąca instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji jest
wykona z rur polipropylenowych typu PP-R oraz tworzywowych złączkach zgrzewanych. Piony miedzy
kondygnacyjne częściowo wykonane są w zabudowach lub prowadzone w bruzdach pionowych
ściany .Podejścia do armatury sanitarnej są wykonane na wierzchu lub w ścianach. Instalacja
kanalizacji sanitarnej w budynku wykonana jest z rur PCW. W pomieszczeniach piony jak i podejścia
kanalizacyjne wykonane są z rur PCW. Pion dla odprowadzeń ścieków z umywalek, zlewów, pisuarów
i wpustów podłogowych jest wykonany z rur PCW Ø75 mm, dla ustępów natomiast jest wykonany z
rur PCW Ø 110 mm. Podejścia kanalizacyjne do ustępów i wpustów podłogowych pod stropem, zaś
do innych urządzeń w ścianach lub prowadzone na wierzchu.
Instalacja wentylacyjna
W budynku istniejąca instalacja wentylacyjna wykonana jest jako grawitacyjna. W każdym
pomieszczeniu istnieje kratka wentylacyjna na pionie wentylacyjnym. Rozmieszczenie kratek
wentylacyjnych zgodnie z rysunkiem inwentaryzacji.

2. Zakres szczegółowy robót i ich kolejność
Instalacja wod - kan:
• Odcięcie dopływu i spuszczenie ciśnienia wody do urządzeń sanitarnych,
• Demontaż armatury sanitarnej w pomieszczeniach ustępów,
• Demontaż urządzeń sanitarnych w pomieszczeniach ustępów,
• Demontaż istniejących podejść wodnych i kanalizacyjnych,
• Demontaż istniejących pionów wodnych i kanalizacyjnych,
• Wykonanie bruzd pionowych i poziomych pod piony wodne i kanalizacyjne,
• Wykonanie pionów wodnych i kanalizacyjnych w bruzdach pionowych,
• Wykonanie podejść wodnych i kanalizacyjnych do nowych urządzeń
sanitarnych,
• Montaż armatury sanitarnej,
• Montaż urządzeń sanitarnych – biały montaż,
• Próba instalacji wodnej i kanalizacyjnej,
Instalacja wentylacyjna:
• Demontaż kratek wentylacyjnych,
• Przygotowanie przewodów wentylacyjnych
• Montaż wentylatorów mechanicznych,
• Montaż kratek wentylacyjnych w suficie podwieszanym,

3. Instalacja wody użytkowej
3.1 Dane ogólne

Woda użytkowa na potrzeby zasilania łazienek zostanie doprowadzona przewodami od
poziomu piwnicy z istniejącej instalacji w wschodniej części budynku i poziomu I pietra w centralnej
części budynku. Istniejący pion należy zdemontować oraz wymienić w nowo wykonanych bruzdach i
przykrytych zabudową z płyt włóknowo- cementowych. Podejścia pod urządzenia i armaturę wykonać
w bruzdach i przykryć tynkiem cem-wap. w otulinie izolacyjnej.

3.2 Obliczenia zapotrzebowania wody pitnej.
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Obliczenia zapotrzebowania wody pomieszczeń przeprowadzono w oparciu o wyposażenie w
urządzenia sanitarne i normatywne wypływy określone w normie PN-92 B-01706.
Obliczenie zapotrzebowania na wodę i przepływ obliczeniowy:
Rodzaj przyboru

Ilość
urządzeń

qn,Z[l/s]

qn,C [l/s]

qn,Z [l/s]

qn,C [l/s]

Umywalka

25

0,07

0,07

1,75

1,75

Pł. Zbiornikowa

19

0,13

0

2,47

0

Pisuar

7

0,07

0

0,49

0

Zawór czerpalny

13

0,25

0

3,25

0

∑qn,Z

∑qn,C

7,96 l/s
∑qn

1,75 l/s
9,71 l/s

Dla ∑qn <20 l/s, oraz armatury o qn < 0,5 l/s
Przepływ obliczeniowy wyznaczono no podstawie poniższego wzoru:
Qobl= 0,682 * (∑qn)

0,45

-0,14=

1,76 l/s=

6,32 m3/h

3.3 Przewody
Wewnętrzną instalację wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej należy wykonać z rur
polipropylenowych typu PP-R (PN10 zimna, PN16 ciepła), PP-RCT oraz tworzywowych złączkach
zgrzewanych w zakresie średnic Ø16 – 32. Rury należy łączyć zgodnie z instrukcjami producenta.
Piony miedzy piętrowe będą poprowadzone w bruzdach . Podejścia zostaną rozprowadzone pod
stropem i w bruzdach ściennych do poszczególnych przyborów sanitarnych. Instalację ciepłej wody i
cyrkulacji prowadzić równolegle do instalacji wody zimnej. W miejscach przejść przewodów przez
przegrody budowlane zastosować tuleje ochronne, a przestrzeń między rurą a tuleją wypełnić
materiałem elastycznym. Trasę rurociągów pokazano na rysunkach. Rury należy mocować obejmami
do przegród budowlanych
w ilości wskazanej przez producenta. Zawory odcinające należy
zainstalować przy podejściach do urządzeń sanitarnych i odejściach od pionu na każdej kondygnacji.
Do bezpośredniego podłączenia urządzeń stosować przewód elastyczny do wody w oplocie
ze stali nierdzewnej.
3.4 Izolacje ciepłochronne
Izolacja cieplna przewodów rozdzielczych i komponentów w instalacjach ciepłej wody
użytkowej i cyrkulacji powinna spełniać wymagania minimalne, określone w Warunkach Technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Lp.
1
2
3
4
5
6

7

Minimalna grubość izolacji cieplnej (materiał o
współczynniku przewodzenia ciepła
λ=0,035[W/(m·K)]

Rodzaj przewodu lub komponentu
Średnica wewnętrzna do 22mm
Średnica wewnętrzna od 22do 35mm
Średnica wewnętrzna od 35do100mm
Średnica wewnętrzna ponad 100mm
Przewody i armatura wg lp.1-4 przechodzące przez
ściany lub stropy, skrzyżowania przewodów
Przewody ogrzewań centralnych, przewody wody
ciepłej i cyrkulacji instalacji ciepłej wody użytkowej wg
lp.1-4 ułożone w komponentach budowlanych między
ogrzewanymi pomieszczeniami różnych użytkowników

20mm
30mm
równa średnicy wewnętrznej rury
100mm

Przewody wg lp.6 ułożone w posadzce

6mm

50% wymagań z lp. 1-4
50% wymagań z lp. 1-4

UWAGA: przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku przewodzenia ciepła niż podany
w tabeli – należy skorygować grubość warstwy izolacyjnej.

Przewody pod stropem należy prowadzić w otulinie z pianki polietylenowej miękkiej w
płaszczu z folii PCV o grubości minimum 20mm a bruzdach ściennych i stropie o grubości minimum
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10mm zabezpieczonej przed agresywnym działaniem zaprawy cementowej.
Przewody zimnej wody użytkowej należy zaizolować izolacją (λ = 0,035 W/(m·K)) o minimalnej
grubości podanej w tabeli w celu zapobieganiu kondensacji wody na ściankach przewodu oraz w celu
ograniczenia nagrzewania się wody i pogarszaniu jej jakości użytkowej. Izolacje instalacji należy
wykonać z materiałów i w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia (wyroby liniowe
stosowane do cieplnej lub akustycznej izolacji przewodów wykonać z materiałów zapewniających
nierozprzestrzenianie ognia tj. wyrobów klasy reakcji na ogień co najmniej BL z dodatkową
klasyfikacją d0, przy czym warstwa izolacyjna elementów warstwowych powinna mieć klasę reakcji na
ogień co najmniej E) – patrz załącznik nr 3 do rozporządzenia MI z 12.04.2002 r.
3.5 Próby szczelności i płukanie
Instalację po zmontowaniu poddać próbie szczelności zgodnie z PN-B-10725_1997 na
ciśnienie 0,9 MPa, a następnie przepłukać. Wykonanie próby szczelności należy poprzedzić
napełnieniem instalacji wodą poprzez filtr siatkowy i całkowitym odpowietrzeniem instalacji. Płukanie
instalacji musi być również wykonane wodą przepuszczoną przez filtr.

4. Instalacja kanalizacyjna
4.1 Dane ogólne
Ścieki sanitarne z omawianych pomieszczeń odprowadzane będą do istniejącego pionu
kanalizacyjnego ułożonego w poziomie piwnicy w wschodniej części budynku i poziomu I pietra w
centralnej części budynku. Istniejący pion należy zdemontować oraz wymienić w nowo wykonanych
bruzdach i przykrytych zabudową z GKBI według rysunków .Podejścia pod urządzenia i armaturę
wykonać w bruzdach i przykryć tynkiem cem-wap.
4.2 Przewody
Wewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej należy wykonać z rur PVC o połączeniach
kielichowych typu P z pierścieniami gumowymi. Podejścia kanalizacyjne winny być wykonane z rur i
kształtek z PVC jako podtynkowe i podstropowe mocowane do przegród budowlanych przy użyciu
obejm. Spadek podejścia nie może być niższy niż 2% w kierunku odpływu. Średnice podejść zostały
określone w oparciu o PN-92/B-01707. Trasę rurociągów pokazano na rysunkach.
Piony kanalizacyjne prowadzone będą w bruździe ściennej i zabudowane. Piony kanalizacyjne
wykonać z rur i kształtek kanalizacyjnych Ø110 dla ustępów i Ø75 dla umywalek, pisuarów i wpustów .
Piony należy wyposażyć w rewizję zamontowane na wysokości 0.50 m nad posadzką a następnie na
ostatnich piętrach dołączyć się do istniejących pionów wypuszczonych nad połać dachową. Do rewizji
zastosować dostęp poprzez drzwiczki rewizyjne 20x25cm Przejścia przez przegrody budowlane
wykonać w tulejach ochronnych. Przestrzeń pomiędzy przewodem a tuleją powinna być wypełniona
szczeliwem elastycznym.
Przewody spustowe kanalizacji sanitarnej sprawdzić na szczelność w czasie swobodnego
przepływu przez nie wody. Przewody poziome poddać próbie ciśnienia przez zalanie ich wodą przy
ciśnieniu nie wyższym niż 2m słupa wody. Badania próby szczelności należy wykonać zgodnie z
normą PN-81/B-10700.00 „Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne - Wymagania i
badania przy odbiorze - Wspólne wymagania i badania.”.
Instalację kanalizacyjną wykonać zgodnie z obowiązującą technologią, uwzględniając rodzaj
zastosowanego materiału i zalecenia producenta.
4.3 Obliczenie ilości ścieków sanitarnych odprowadzanych do sieci kanalizacyjnej.
Obliczenia ilości ścieków bytowo-gospodarczych przeprowadzono w oparciu o wyposażenie w
urządzenia sanitarne i normatywne odpływy określone w normie PN-92/B-01707.
Obliczeniowa ilość ścieków
Rodzaj przyboru

Ilość
urządzeń

Aws

ΣAWs

Umywalka

25

0,5

12,5

Pł. Zbiornikowa

19

2,5

47,5

Pisuar

7

0,5

3,5
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Kratka ściekowa

9

1,0

9,0

ΣAWs=
qs=K*sqer(ΣAWs)=

72,5
4,26 l/s

5. Przybory sanitarne
Armatura sanitarna (baterie umywalkowe, zawory czerpalne, zawór do pisuarów i miska
ustępowa) oraz urządzenia sanitarne (umywalki, muszle ustępowe, pisuary ) – wybór wg tabeli.
zestawienia materiałów i rysunków.

6. Instalacje i urządzenia wentylacyjne
6.1 Dane ogólne
Przy opracowywaniu projektu wentylacji mech. kierowano się zasadami i wytycznymi
zawartymi w:
- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznym, jakim powinny odpowiada
budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. 2017 poz.2285.)
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i
higieny pracy obwieszczenie ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia (Dz. U.2003 Nr 169, poz. 1650)
oraz obowiązującymi normami oraz zasadami projektowania i wykonawstwa instalacji wentylacji
mechanicznej m.in.:
- PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach -- Metoda obliczania projektowego
obciążenia cieplnego,
- PN-B-03420:1976 Wentylacja i klimatyzacja – parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego,
- PN-B-03421:1978 Wentylacja i klimatyzacja – parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w
pomieszczeniach przeznaczonych do stałego pobytu ludzi,
- PN-B-03430:1983/Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
użyteczności publicznej - Wymagania
Katalogach producentów urządzeń.
6.2 Rozwiązania techniczne wentylacji mechanicznej
W pomieszczeniach zaprojektowano wentylator osiowy kanałowy 150 mm sprzężony z
oświetleniem oraz czujnikiem wilgotności o wydatku powietrza wg rysunków. Projektowany wentylator
należy połączyć z istniejącym przewodem wentylacji grawitacyjnej za pomocą elastycznego przewodu
wentylacyjnego izolowanego typu SPIRO.
Nawiew świeżego powietrza projektuje się poprzez istniejące nawiewniki okienne higrosterowane i
2
otwory drzwiowe o przekroju nie mniejszym niż 0,022 m wg projektu architektury. Wywiew powietrza z
pomieszczeń zostanie realizowany poprzez istniejące kanały wentylacji grawitacyjnej.
Rozmieszczenie wentylatora, nawiewników okiennych, przewodów wentylacji grawitacyjnej oraz trasy
przewodu wentylacyjnego pokazano na załączonych rysunkach.
6.3 Obliczenie strumienia powietrza i dobór wentylatora mechanicznego
W pomieszczeniach ustępów należy zapewnić wymianę powietrza w ilości nie mniejszej niż 50
m3 na godzinę na 1 miskę ustępową i 25 m3 na 1 pisuar. Strumień objętości powietrza
wentylacyjnego w pomieszczeniach przeznaczonych na stały i czasowy pobyt ludzi powinien wynosić
3
minimum 20 m /h dla każdej przebywającej osoby. Dobór wentylatora przedstawiono na rysunkach
wentylacji.
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7. Zestawienie podstawowych materiałów
Materiał

Lp.

J.m.

Ilość

I. Instalacja wewnętrzna wody użytkowej
mb.

6

Rury z PP-R PN10, w sztangach, o średnicach:
Ø20x1,9
Ø25x2,3
Ø32x2,9
Rury z PP-R PN16, w sztangach, o średnicach:
Ø20x2,8
Ø25x3,5
Ø32x4,4
Rury z PP-RCT, w sztangach, o średnicach:
Ø16x2,2
Otulina izolacyjna z pianki polietylenowej o gr. 9mm na
przewody prowadzone w bruzdach ściennych
Øwew18(PPØ16)
Øwew22(PPØ20)
Øwew28(PPØ25)
Øwew35(PPØ32)
Otulina izolacyjna z pianki polietylenowej o gr.20mm, na
przewody z PP prowadzone po wierzchu:
Øwew22(PPØ20)
Øwew28(PPØ25)
Zawór czerpalny, ze złączką do węza(1/2”)

szt.

52,0
41,5
14

7

Zawór kulowy odcinający, gwintowany, PN10

szt.

22

8

Zawór kulowy odcinający, gwintowany, PN16

szt.

11

9

Zawór kulowy kątowy z filtrem i rozetą, chrom

szt.

80

1

2

3
4

5

128,5
39,8
29,4
mb.
44,7
10,2
29,4
mb.
29,4
mb.
29,5
128,5
11,5
59
mb.

II. Kanalizacja sanitarna
Przewód kanalizacji sanitarnej PVC
Dy50 mm
Dy75 mm
Dy110 mm
Zawór napowietrzający
Dy50 mm
Odpływ posadzkowy, pionowy DN50mm, z polipropylenu, z kołnierzem i
syfonem dzwonowym. Nasada z rusztem ze stali nierdzewnej z 138x138mm
Czyszczak, rewizja DN75 mm

mb.

Czyszczak, rewizja DN110 mm

82
41
81
szt.
szt.

7
9

szt.

11

szt.

12

mb.

23,5

szt.

11

Wentylator osiowy kanałowy 150 mm, wydajność min .200 m /h, wyposażony w
zawór zwrotny, wyłącznik czasowy i wilgotnościowy, dwa biegi.
IV. Biały montaż i wyposażenie

szt.

11

Umywalka podblatowa, z przelewem, bez półki na baterię, mocowanie w
komplecie, 430 x 280 mm kolor Biały Alpin z syfonem ozdobnym chrom
Umywalka podblatowa, z przelewem, bez półki na baterię, mocowanie w
komplecie, Ø325 mm kolor Biały Alpin z syfonem ozdobnym chrom
Umywalka dla niepełnosprawnych, z półką na baterię, od spodu glazurowana
mocowanie w komplecie, 650 x 570 mm kolor Biały Alpin z syfonem ozdobnym
chrom
Miska toaletowa stojąca lejowa, do odpływu poziomego lub pionowego, kolor
Biały Alpin (glazura ceramiczna o właściwościach antybakteryjnych)355x650mm,

kpl

18

kpl

4

kpl

3

kpl

12

III. Wentylacja
Przewód izolowany spiro 150 mm
Anemostat metalowy stal nierdzewna, do przewodu 150 mm
3
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Spłuczka z systemem spłukiwania Dual Flush, chrom, UWL klasa 2, 6/3 l,
doprowadzenie prawe lub lewe 385 x 170 mm
Deska sedesowa- twarda, zawiasy stalowe chrom, bez automatycznego
zamykania, kolor Biały Alpin 350x430 mm,
Miska toaletowa stojąca lejowa, odpływ poziomy, niezależny opływ wody, kolor
Biały Alpin (glazura ceramiczna o właściwościach antybakteryjnych) 370x480mm,
UWL klasa 1- 4,5 l,
Deska sedesowa- twarda, zawiasy stalowe chrom, bez automatycznego
zamykania, kolor Biały Alpin 350x430 mm,
Miska toaletowa stojąca lejowa dla niepełnosprawnych kompakt, kolor Biały Alpin
(glazura ceramiczna o właściwościach antybakteryjnych) 360x700mm,
Spłuczka z systemem spłukiwania Dual Flush, chrom, UWL klasa 2, 6/3 l
Deska sedesowa-dla niepełnosprawnych twarda, zawiasy stalowe chrom, bez
automatycznego zamykania, kolor Biały Alpin, wydłużona ,
Spłuczka podtynkowa do zabudowy mokrej ,spłukiwanie
od przodu, 2-objętościowy układ spłukiwania- 6-9 litrów ,540x545x80 mm,
zawór kątowy z wstępnie zamontowanym przyłączem wody gw Rp½, zestaw
zaworu napełniającego, zawór odpływowy, rura spłuczkowa izolowana, ochrona
przeciw roszeniu się rury, tkanina wzmacniająca do wtopienia w zaprawę
Przycisk spłukujący chrom,
Pisuar, dopływ z góry, bez rantu spłukującego kolor Biały Alpin (glazura
ceramiczna o właściwościach antybakteryjnych) 305x290mm, syfon butelkowy
Przegroda ceramiczna pisuaru 40x70 cm




Bateria umywalkowa bezdotykowa z czujnikiem ruchu na baterie litowe LongLife (typ CR-P2), detektor podczerwieni regulowany, aktywny, odporny na
błędne włączanie. Elektroniczny moduł z regulowanym zakresem, płukanie
higieniczne, płukanie ciągłe i tryb czyszczenia. Korpus armatury mosiądz,
145 mm wysoki, wysięg 193 mm, pokryta wysokiej jakości chromem, okrągła.
Zawór spłukujący bezdotykowy do pisuaru- okrągły, owalny, chrom, zasilany
baterią (Lithium 2CR5 6 V) IP55. Wyposażony w zawór odcinający, filtr siatkowy
i rurkę spłukującą z elementem przelotowym. Wartości regulacyjne można
zmieniać stosownie do warunków miejsca obsługi za pomocą wstępnie
zaprogramowanych parametrów. Czas płukania końcowego 6 s (3 / 6 /10s),
płukanie higieniczne- funkcja wymuszonego, automatycznego spłukiwania po
24–godzinnej przerwie w użytkowaniu.

kpl

4

kpl

3

kpl

4

kpl

7

kpl

2

kpl

25

kpl

7

8. Uwagi końcowe dotyczące instalacji
• Przed rozpoczęciem robót dokonać rozpoznania w zakresie warunków prowadzenia robót, oraz
przygotowania placu budowy do rozpoczęcia prac instalacyjnych.
• Przed montażem dokładnie sprawdzić jakość elementów i urządzeń. W przypadku stwierdzenia
uszkodzeń, wymienić na nowe bez wad, lub dokonać napraw w taki sposób, aby zagwarantować
właściwą jakość montażu i żywotność elementów. Sporządzić protokół usterek elementów.
• Ułożenie instalacji wykonać przed robotami ściennymi i posadzkowymi
• Wykonywać montaż i uruchomienie urządzeń zgodnie z ich DTR wyłącznie przez przeszkolony
personel posiadający przeszkolenie producenta urządzeń.
• Instalacje winny być wykonywane przez uprawnionych monterów.
• Całość winna być wykonywana zgodnie z przepisami i normami obowiązującymi na etapie
wykonywanych robót.
• Wszystkie wymiary oraz lokalizacje urządzeń i przewodów sprawdzić w naturze.
• Montaż instalacji i urządzeń wykonać wg wytycznych producenta
• Wszystkie urządzenia i materiały podano jako wzorcowe, dopuszcza się stosowanie urządzeń
zamiennych pod warunkiem zachowania takiej samej lub wyższej jakości
• Jeżeli zdaniem oferenta lub wykonawcy w dostarczonej dokumentacji projektowej nie ujęto
wszystkich koniecznych elementów zarówno w zakresie podstawowego zagadnienia jak i branż
związanych to przed przystąpieniem do robót musi zgłosić listę uwag, do których ustosunkuje
się projektant. W innym przypadku uważa się, że dokumentacja została zaakceptowana przez
wykonawcę i przyjęta do realizacji bez uwag. Po wykonaniu wszystkich prac, przed odbiorem
robót wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą oraz instrukcję obsługi.

9

REMONT 11 POMIESZCZEŃ SANITARNYCH W BUDYNKU PRZY UL. KRÓLEWSKIEJ 27 W WARSZAWIE

9. Plan BIOZ
Zakres robót obejmuje :
 instalację wody zimnej i ciepłej,
 instalacje kanalizacji sanitarnej,
 instalację wentylacji mechanicznej
Podczas realizacji niniejszego zadania inwestycyjnego mogą wystąpić następujące zagrożenia dla
zdrowia i życia pracowników:
 upadki przy pracach na wysokości,
 upadki przy przenoszeniu materiałów i urządzeń,
 urazy spowodowane nieuważnym użyciem sprzętu,
 porażenie prądem.
Kierownik budowy powinien wykonać plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( Dz.U. nr 120/2003).
Przed przystąpieniem do realizacji robot, kierownik budowy powinien zatrudnionym pracownikom
wskazać zagrożenia mogące wystąpić podczas realizacji robot.
Należy przeprowadzić instruktaż stanowiskowy w zakresie BHP, mogących wystąpić zagrożeniach,
sposobach ich przeciwdziałania i postępowaniu w przypadku ich wystąpienia. Wszyscy zatrudnieni
pracownicy muszą posiadać aktualne uprawnienia do wykonywania danego typu prac.
Przepisy BHP w zakresie montażu instalacji dotyczą właściwej organizacji stanowisk pracy,
posługiwania się narzędziami technicznie sprawnymi, oraz właściwego transportu materiałów i
urządzeń. Należy zaplanować drogę przemieszczania materiałów o większych gabarytach oraz, jeżeli
zachodzi taka potrzeba oznaczyć ją i ustanowić kierującego ruchem.
Stanowiska pracy powinny być uporządkowane i dobrze oświetlone.
Stanowiska pracy na wysokości (pomosty, drabiny) powinny być wykonane prawidłowo i
zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz dostosowane do rodzaju wykonywanych
robot.
Pracownicy powinni być wyposażeni w odzież ochronną.
Wykonawca na wyposażeniu powinien posiadać podręczny sprzęt p.poż. oraz dysponować numerem
telefonu do najbliższej jednostki Straży Pożarnej.
Całość robot należy wykonywać stosując się do zaleceń zawartych w Rozporządzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz.U. nr 47/2003).
W czasie wykonywania robot powinien być pełniony nadzór czuwający nad przestrzeganiem
warunków BHP i prawidłowym prowadzeniem robot.
Montaż instalacji należy wykonać zgodnie z wytycznymi opracowanymi przez producenta. Wskazane
jest zlecenie wykonania instalacji firmie przeszkolonej w danym systemie i posiadającej
doświadczenie.





Wytyczne BHP
wszystkie zastosowane materiały i urządzenia muszą być dopuszczone do obrotu
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie (certyfikat na znak
bezpieczeństwa bądź certyfikat zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną);
montaż rurociągów 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.
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OŚWIADCZENIE

Na podstawie z art. 20 ust. 4. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1202) oświadczam, że:
PROJEKT INSTALACJI SANITARNEJ
dla
" Remontu 11 pomieszczeń sanitarnych w budynku przy ul. Królewskiej 27 w
Warszawie”

sporządzony 29.03.2019 roku dla Inwestora:
Skarb Państwa – Ministerstwo Cyfryzacji
ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.
PROJEKTANT
mgr inż.Anna Kupiec
nr upr. PDK/0220/PWOS/16
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

DATA

Warszawa, 29.03.2019
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