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WYKAZ     RYSUNKÓW  

L.p. Tytuł rysunku Nr rysunku Format

1 2 3 4

1 Rzuty, rozwinięcia. Instalacje sanitarne – kanalizacja 
sanitarna.

I -1  A3

2 Rzuty, rozwinięcia. Instalacje sanitarne – wody pitnej. I - 2  A3

3 Inwentaryzacja 

Rzut. Instalacje sanitarne – centralnego ogrzewania. 
Wentylacja grawitacyjna.

I - 3  A3

2.ZAŁOŻENIA  .

2.1. Przedmiot i zakres projektu.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy modernizacji, przebudowa i zmiana 

sposobu użytkowania części pomieszczeń szkoły podstawowej na 2 oddziały przedszkolne w 

Starym Koźlu, ul. Szkolna 5.

Projekt swym zakresem obejmuje instalacje sanitarne.

2.2. Podstawa opracowania.

Podstawę opracowania projektu stanowią:

−projekt architektoniczno-budowlany,

−wizja w terenie, 

−uproszczona inwentaryzacja,

−uzgodnienia z inwestorem.

3.OPIS     TECHNICZNY  

3.1.Ogólna charakterystyka techniczna.

Niniejszy projekt obejmuje instalacje sanitarne w budynku.

W ramach projektu przewiduje się:

Wydzielenie  instalacji  wody  pitnej  w  obrębie  pomieszczeń  przedszkola  z  istniejącej 

instalacji budynku.
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Instalacja wody pitnej:

ZAOPATRZENIE W WODĘ

Obiekt będzie zasilany wodą pitną z istniejącej istniejącego wody pitnej.

Przyłącze  wraz  z  licznikiem  i  zaworem  antyskażeniowym  znajduj  się  w  pomieszczeniu 

gospodarczym sali gimnastycznej.

Rurociągi wody pitnej prowadzone są w posadzce pomieszczeń sali gimnastycznej i przez piwnicę 

do pomieszczenia kotłowni.

W sali gimnastycznej zlokalizowane są dwa hydranty DN 25.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych 

norm zużycia wody. 

Tabela 3 Przeciętne normy zużycia wody w usługach 

Przedszkole

a) dzienne 1 dziecko 40 dm3 /j. o. x dobę ; 

b) miesięczne 1 dziecko 1  m 3 /j.o. x miesiąc; 

Prognozowane zużycie wody do celów bytowych dla 45 dzieci w przedszkolu wyniesie :

47 x 40 l/d =1880 l/d; 

47 x 1 m3/miesiąc = 47 m3/miesiąc.

Ciepła  woda  użytkowa  będzie  przygotowywana  miejscowo  w  podgrzewaczach  elektrycznych: 

ogrzewaczu  wody  nad  umywalkowym  -  typ  SG  CUBUS o  pojemności  10l  i  mocy  2kW  i 

elektrycznym ogrzewaczu wody typ SG NEPTUN2, SG VULCAN  o pojemności 40 dm3.

Rury wody zimnej i cwu prowadzić w posadzce , w bruzdach , ewentualnie natynkowo, pod stropem 

i  obudować  płytami  gips  karton.  Doprowadzenia  do  przyborów  wykonać  w  bruzdach.  W  celu 

ograniczenia  wielkości  strat  ,  powstałych  na  skutek  prowadzenia  przewodów  w  otoczeniu  o 

temperaturze  niższej  oraz  dla  zapobieżenia  wykraplania  pary  wodnej  przewody  wodociągowe 

zostaną zaizolowane pianką PE. Grubość izolacji  dla przewodów wody zimnej 6mm, cwu 15mm. 

Instalację wody wykonać z rur i kształtki do instalacji wody ciepłej i zimnej wielowarstwowe PE-X/

Al/PE-RT, łączone za pomocą kształtek zaciskowych . Armatura gwintowana mosiężna. Połączenia 

z armaturą gwintowane. Instalację wody należy poddać próbie szczelności wodą na ciśnienie 0,9 

MPa.  Instalację  należy przepłukanie  wodą z prędkością  nie  mniejszą  niż 2m/s  w celu usunięcia 

zanieczyszczeń  mechanicznych.  Przed  oddaniem  przewodów  do  eksploatacji  należy  je  poddać 

dezynfekcji  zgodnie  z  WTWiO  wg  COBRTI  „INSTAL”  W-wa.  Dopuszcza  się  rezygnację  z 

dezynfekcji  przewodów  ,  jeżeli  wyniki  badań  bakteriologicznych  wykonanych  po  płukaniu 

przewodu  wykażą  ,  że  próbka spełnia  wymagania  dla  wody do  picia.  Pobór  wody na  potrzeby 

budynku  przewidziano z istniejącego przyłącza  za  wodomierzem.  Armaturę  odcinająca  stanowić 

będą zawory odcinające kulowe gwintowane. 

Instalacja kanalizacji:
Rozbudowę instalacji kanalizacji sanitarnych obejmuje odprowadzenie ścieków z nowo projektowanych 

przyborów sanitarnych  do  istniejącej  instalacji.  Instalację kanalizacyjną zaprojektowana w celu 
3/14



 PROJEKTOWANIE I NADZORY inż. Marek Jankiewicz, 
ul. Harcerska 5/14  47-220 KĘDZIERZYN - KOŹLE

tel. 513129717, NIP 749 – 108-48-65

odprowadzenia  ścieków  bytowo-gospodarczych.  Ścieki  odprowadzone  będą  układem 

kanalizacji  wykonanym  z  rur  i  kształtek  kanalizacyjnych  PCV  łączonych  na  wcisk  z 

wykorzystaniem uszczelek gumowych. Piony rozmieścić w bruzdach ścianach. Mocowanie 

rur przy użyciu haków i uchwytów. Ścieki  odprowadzone będą do istniejącej  kanalizacji 

sanitarnej. Ilość ścieków równoważna jest zużytej ilości wody zimnej.  Przeprowadzić próby 

szczelności  przez  całkowite  napełnienie  pionów wodą.  Nieszczelności  zlokalizować przez  oględziny. 

Próby szczelności potwierdzić wpisem do dziennika budowy. 

Instalacja centralnego ogrzewania: 

W związku ze zmianą funkcji pomieszczeń  przeprowadzono:

-inwentaryzację instalacji co,

-inwentaryzację instalacji wentylacji grawitacyjnej (ujęta w części architektonicznej projektu),

-obliczenia  zapotrzebowania  ciepła  z  uwzględnieniem strat  ciepła  przez  przenikanie  oraz  wentylację, 

sprawdzenie wydajności instalacji co uwzględniającej nowe wymogi cieplne pomieszczeń przedszkola.

UWAGA:  W  związku  z  wystąpieniem  Wójt  Gminy  Bierawa  na  podstawie  §  2  ust.  2. 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury  z dnia  12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. z 2015r. poz. 1422 

tekst  jednolity  ze  zm.)  nie   stwierdzono  w  Postanowieniu  wymogu   wykonania  instalacji 

hydrantów wewnętrznych DN 25.
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4. Zestawienie materiałów.
Lp. Wyszczególnienie Producent, 

dystrybutor
Jedno. 
miary

Ilość Uwagi

1 2 3 4 5 6
Instalacja wod-kan

1 Rury z PVC kanalizacyjne kielichowe z 
uszczelką wargową o połączeniach 

wciskowych
WAVIN

φ 110
φ 50
φ 40

WAVIN m

41
23
8

2 Umywalki ceramiczne 55cm z otworem 
pod baterię  z syfonem z tworzywa

sztucznego
(syfon umywalkowy z tworzywa 
sztucznego – 1szt., wsporniki do 

umywalek – 1kpl.)
Baterie umywalkowe  jednouchwytowe

 o śr.nom.15mm

Wg przetargu kpl. 4

3 Umywalki ceramiczne 55cm z otworem 
pod baterię  z syfonem z tworzywa

sztucznego
(syfon umywalkowy z tworzywa 
sztucznego – 1szt., wsporniki do 

umywalek – 1kpl.)
Baterie umywalkowe  jednouchwytowe

 o śr.nom.15mm

Wg przetargu kpl. 4 Dla dzieci 
do lat 6

4 Zlewozmywak z blachy nierdzewnej 
dwukomorowe 80 x 60 cm umocowane 

na
szafce 

(komplet: zlewozmywak z blachy 
nierdzewnej dwukomorowy nasadowy 

80 x 60 cm umocowany na szafce z 
otworem pod baterię, bateria 

zlewozmywakowe  jednouchwytowe )

Wg przetargu kpl. 1

5 Zlewozmywak z blachy nierdzewnej 
jednokomorowe 60 x 60 cm umocowane 

na
szafce 

(komplet: zlewozmywak z blachy 
nierdzewnej dwukomorowy nasadowy 

80 x 60 cm umocowany na szafce z 
otworem pod baterię, bateria 

zlewozmywakowe  jednouchwytowe )

Wg przetargu kpl. 2

6 Komory gospodarcze z blachy 
nierdzewnej 44 x 31 cm ścienne z płytą 

ociekową ścienną z
rusztem pod wiadro FRANKE

(komplet: komora gospodarcza z blachy 
nierdzewnej 44 x 31 cm ścienna z płytą 
ociekową ścienną z rusztem pod wiadro 

FRANKE ., wsporniki do zlewów ) 
Baterie zlewozmywakowe ścienne 

jednouchwytowe 

Wg przetargu kpl. 1

7 Miska ustępowa wisząca ze spłuczką Wg przetargu kpl. 1
8 Miska ustępowa wisząca ze spłuczką Wg przetargu kpl. 4 Dla dzieci 

do lat 6
9 TECEFLEX AL TECE m
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Rury wielowarstwowe TECEflex PN 
12.5 z polietylenu sieciowanego 
PEXc/Al/PE, do
instalacji sanitarnych i grzewczych oraz 
wodnego ogrzewania podłogowego, 
Tmax
= 90 °C Pmax = 0.6 MPa. Z systemem 
kształtek zaciskowych.
14×2,6
16×2,75
20×3,45
25×4
32×4
40×4

51
16
22
16
8
10

10 Rury miedziane wg. EN 1057, do 
kapilarnych połączeń lutowanych.
12×1
22×1

Wg przetargu

10
15

11 Rury stalowe ocynkowane ze szwem 
gwintowane średnie wg. 
PN-74/H-74200. Chropowatość k = 0.1 
mm (czyste rury).
DN 32

Wg przetargu mb

1

12 Zawór pierwszeństwa typ 
VV300/VV100, przyłącze gwintowane 
funkcja regulacji ciśnienia
oraz odcięcia przepływu w przypadku 
spadku ciśnienia napływu poniżej 
wartości
nastawy, 3/4", kvs od 16 do 64 m3/h. 
Zalecany przez producenta.

20

HONEYWELL kpl. 1

13 Zawór termostatyczny MTCV-B do 
cyrkulacji CWU z automatyczną funkcją 
dezynfekcyjną.
15

DANFOSS kpl. 1

14 Pompa cyrkulacyjna ERGA LFP Sp. z o.o. kpl. 1
15 ELEKTRYCZNE OGRZEWACZE 

WODY TYP SG NEPTUN2, SG 
VULCAN  40 dm3

GALMET kpl. 1

16 ELEKTRYCZNE OGRZEWACZE 
WODY NADUMYWALKOWE - TYP 
SG CUBUS 

GALMET kpl. 2

Wentylacja
1 Zład  - pomieszczenie gospodarcze  i 

WC
- wentylator łazienkowy typu EDM-200

Wg przetargu kpl 4

2 Zład  - sala zabaw
- wentylator wentylatory SWF-100X 0 z 
silnikiem 230V, 0,072 kW i regulatorem 
obrotów

Wg przetargu kpl 4

UWAGA
-  Wskazane w opracowaniu typy, symbole urządzeń i elementów oraz nazwy ich Producentów zostały 

określone  w  celu  sprecyzowania  parametrów  i  warunków  techniczno-użytkowych.  Dopuszcza  się 

zastosowanie  materiałów  innych  producentów  takiej  samej  lub  wyższej  jakości  i  o  tych  samych 

parametrach. Wszelkie zmiany należy uzgodnić z Inwestorem.
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5.      Warunki     wykonania     i     odbioru  

3.6.1     Instalacja     wodociągowa  
−materiały i urządzenia
Wszystkie materiały instalacyjne stykające się bezpośrednio z wodą  powinny mieć świadectwo 
Państwowego Zakładu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z wodą. Elementy instalacji, urządzenia, 
wyposażenie wbudowane w instalację powinny odpowiadać normom przedmiotowym lub mieć świadectwo 
o dopuszczeniu do stosowania w w budownictwie.
Instalacja ciepłej wody powinna być wykonana z materiałów przystosowanych  do pracy w temperaturze 
55C zgodnie z normą PN-92/B-01706.
−Odbiory i badania
Instalację wodną poddać próbie ciśnieniowej wodnej na szczelność przy ciśnieniu próbnym równym 
0,9MPa a instalację ciepłej wody dodatkowo próbie szczelności na gorąco przy ciśnieniu 0,6MPa

     Odbiory częściowe i końcowe instalacji oraz próby szczelności wykonać zgodnie z „Warunkami 
technicznymi       
      wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II - Instalacje sanitarne i przemysłowe.”    

3.6.2     Instalacja     kanalizacji     sanitarnej  
−materiały i urządzenia
Materiały stosowane w instalacji kanalizacyjnych, przybory sanitarne, urządzenia i elementy  instalacji 
powinny odpowiadać wymaganiom odnośnych norm przedmiotowych.
Elementy instalacji, urządzenia, wyposażenie wbudowane w instalację powinny odpowiadać normom 
przedmiotowym lub mieć świadectwo o dopuszczeniu do stosowania w w budownictwie.
−Odbiory i badania
podejścia i przewody spustowe (piony) kanalizacji wewnętrznej należy sprawdzić na szczelność w czasie 
swobodnego przepływu przez nie wody,
kanalizacyjne przewody odpływowe (poziomy) sprawdzić na szczelność, poprzez oględziny po napełnieniu 
wodą instalacji powyżej kolana łączącego pion z poziomem.

     Odbiory częściowe i końcowe instalacji oraz próby szczelności wykonać zgodnie z „Warunkami    
     technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II - Instalacje sanitarne i  
     przemysłowe.”     

3.6.3     Instalacja     wentylacji  
−materiały i urządzenia
Materiały stosowane w instalacji kanalizacyjnych, przybory sanitarne, urządzenia i elementy  instalacji 
powinny odpowiadać wymaganiom odnośnych norm przedmiotowych.
Elementy instalacji, urządzenia, wyposażenie wbudowane w instalację powinny odpowiadać normom 
przedmiotowym lub mieć świadectwo o dopuszczeniu do stosowania w w budownictwie.
−Odbiory i badania

    Odbiory częściowe i końcowe instalacji oraz próby szczelności wykonać zgodnie z „Warunkami 
technicznymi       
      wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II - Instalacje sanitarne i przemysłowe.”   

              3.6.4     Instalacja     co     
−materiały i urządzenia
Materiały stosowane w instalacji co, urządzenia i elementy  instalacji powinny odpowiadać wymaganiom 
odnośnych norm przedmiotowych.
Elementy instalacji, urządzenia, wyposażenie wbudowane w instalację powinny odpowiadać normom 
przedmiotowym lub mieć świadectwo o dopuszczeniu do stosowania w w budownictwie.
−odbiory i badania   
Próba szczelności instalacji co wodna ciśnienie próbne p=1,5pr (pr – ciśnienie robocze) lecz nie mniej niż 
0,4 MPa. Odbiory częściowe i końcowe instalacji oraz próby szczelności wykonać zgodnie z „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II - Instalacje sanitarne i 
przemysłowe.”
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