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1.Dane ogólne 

 

1.1.Podstawa opracowania 

 

-zlecenie inwestora 

-projekt budowlany architektura i konstrukcja 

-obowiązujące normy, przepisy i wytyczne do projektowania 

-wizja terenowa 

 

1.2. Zakres opracowania 

  
Projekt obejmuje wykonanie instalacji ogrzewczej, wodociągowej, kanalizacji 

sanitarnej opracowany dla inwestycji pod nazwą: Remont łazienek 210 i 211                  
 

2. Opis techniczny 

 

W budynku istnieje instalacja elektryczna, wodociągową, kanalizacyjną, 

ogrzewania oraz wentylacyjna grawitacyjna. Ścieki sanitarne odprowadzone są do 

miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej przez istniejące przyłącz. 

 

2.1. Instalacja ogrzewcza 

 

2.1.1 Bilans cieplny 

Bilans cieplny wykonano na podstawie wizji lokalnej w budynku. W bilansie 

cieplnym uwzględniono istniejące przegrody biorąc pod uwagę obowiązujące 

współczynniki przenikania ciepła dla przegród budowlanych zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dn. 6 listopada 2008r. Dz. U. Nr 201, poz. 1238. Energia cieplna 

doprowadzana jest do pomieszczeń o parametrach zmiennych szczytowo 70/55oC. 

Temperatury zewnętrzne budynku przyjęto zgodnie z PN-82/B-02403. Temperatury 

wewnętrzne przyjęto zgodnie z PN-82-02402. Obliczenie zapotrzebowania ciepła 

wykonano zgodnie z PN-EN 12831 



 3 
 

2.1.2 Rozprowadzenie instalacji 

Przewody rozprowadzające czynnik grzewczy montować w ścianach                             

i posadzkach, za pomocą rur wielowarstwowych PE-RT/Al/PE-HD typ KAN                           

z systemem łączenia rur przez zacisk. Przewody prowadzone w posadzkach należy 

układać łukami, aby uzyskać naturalną kompensację wydłużeń termicznych. Po 

wykonaniu prac montażowych należy wykonać inwentaryzacje powykonawczą wszystkich 

przewodów instalacji ułożonych w posadzce i umieścić w dokumentacji powykonawczej. 

 

2.1.3 Grzejniki 

W pomieszczeniach zaprojektowano grzejniki łazienkowe typu SKALAR oraz 

grzejnik stalowy płytowy typu V. Przewidziano wysokość montażu grzejników 

łazienkowych od posadzki do dolnej krawędzi grzejnika min. 1,2 m, grzejnika stalowego 

płytowego min. 0,15 m oraz od ściany do krawędzi grzejnika za pomocą dedykowanych 

mocowań.  Z uwagi na to, iż czynnik grzewczy rozprowadzono w posadzkach i ścianach, 

zaprojektowany grzejniki łazienkowe typu SKALAR oraz stalowy płytowy  wyposażyć w 

podejścia zasilania i powrotu prowadzone od posadzki lub od poziomu instalacji 

prowadzonej w ścianie oraz odpowietrznik ręczny. Grzejniki typu SKALAR należy  

podłączyć o instalacji za pośrednictwem kompletu zaworów kątowych  zasilania i 

powrotu. Grzejnik stalowy płytowy typu VK podłączyć do instalacji za pomocą złącza 

zespolonego typu MULTIFLEX . Podejście do grzejników następowało będzie ze ściany 

za grzejnikami. Grzejniki łazienkowe należy wyposażyć w zawór termostatyczny kątowy 

typu RA-N Dn15 Click na którym zamontowana zostanie głowica termostatyczna z 

zabezpieczeniami typu RAW 5115. Grzejnik stalowy płytowy typu VK wyposażyć we 

wkładkę termostatyczną i głowicę termostatyczną typu RA-N Dn15 Click.  

Głowice termostatyczne pozwolą na utrzymywanie temperatury pomieszczenia na 

żądanym poziomie, niezależnie od zmian warunków atmosferycznych oraz wpływu 

dodatkowych źródeł ciepła. Zawory termostatyczne posiadają również możliwość 

regulacji hydraulicznej instalacji centralnego ogrzewania.  

Głowice termostatyczne powinny umożliwić użytkownikom uzyskanie                        

w pomieszczeniu temperatury niższej od obliczeniowej, przy czym nie niższej niż +20°C, 

w pomieszczeniach o temperaturze obliczeniowej +24°C i wyższej. 
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2.1.4 Izolacja rurociągów 

Rurociągi izolować cieplnie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 

dnia 6 listopada 2008 r. Wszystkie rurociągi rozprowadzające w pomieszczeniach 

prowadzone w posadzkach lub ścianach należy zabezpieczyć otuliną z pianki 

polietylenowej typ Thermacompact S o gr. 6mm np. firmy Thermaflex. 

 

2.1.5 Odwodnienie i odpowietrzenie instalacji. 

Odpowietrzenie instalacji ogrzewczej realizowane będzie przy pomocy 

manualnego odpowietrznika zainstalowanego na grzejnikach łazienkowych typu SKALAR 

oraz przy grzejniku płytowym typu VK. Przewody z rur PEX prowadzić w posadzkach 

bez spadków. Odpowietrzenie tych przewodów następowało będzie poprzez 

odpowietrznik na grzejniku, a jeżeli zaistnieje konieczność jego odwodnienia, opróżnienia 

z wody można dokonać przedmuchując sprężonym powietrzem po uprzednim odłączeniu 

grzejnika. 

 

2.1.6 Próba szczelności C.O. 

Próbę szczelności instalacji należy przeprowadzić bezpośrednio po zakończeniu 

montażu, przed założeniem izolacji. Na czas przeprowadzania próby szczelności należy 

zdemontować grzejnik zaślepiając podejścia korkiem. Badaną instalację należy napełnić 

wodą wodociągową dokładnie odpowietrzając w najwyższych punktach, a następnie 

sprawdzić czy wszystkie połączenia przewodów armatury są szczelne.  

Po stwierdzeniu szczelności instalacji należy poddać ją próbie podwyższonego 

ciśnienia. Wielkość ciśnienia próbnego powinna być wyższa o 2 bary od ciśnienia 

roboczego, lecz nie mniejsza niż 4 bary. Instalację uważa się za szczelną, jeżeli w ciągu 

30 min. trwania próby manometr kontrolny nie wykaże spadku ciśnienia.  

Wszystkie rurociągi instalacyjne przechodzące przez stropy i ściany oddzieleń 

pożarowych obiektu należy zabezpieczyć przy użyciu systemów przegród ogniowych. 

Przejścia instalacyjne muszą spełniać kryteria do klasy odporności ogniowej danej 

przegrody. Przejścia instalacyjne należy wykonywać zgodnie z wytycznymi stosowania 

podanymi w instrukcji firmowej producenta. 
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2.2. Instalacja wodociągowa 

 

2.2.1 Rozprowadzenie instalacji 

Instalacje rozprowadzające wodę zimną i ciepłą do poszczególnych przyborów 

sanitarnych, zaprojektowano z rur wielowarstwowych PE-RT/Al/PE-HD typ KAN z 

systemem łączenia rur przez zacisk lub równoważne. Przewidziano podłączenie 

następujących przyborów sanitarnych: miska ustępowa, umywalka, prysznic. Podejścia 

umocować w ścianie (wysokość podejść zgodnie z wytycznymi COBRTI INSTAL zeszyt 

7). 

Nazwa przyboru Wysokość podejścia 

Umywalka  0.58 m od posadzki  

Natrysk  1.1 m od posadzki  

Ustęp  0.68 m od posadzki  

 

Podłączenia realizowane będą z wykorzystaniem złączy elastycznych będących na 

wyposażeniu każdej baterii zgodnie z obecnymi standardami. Wszystkie podejścia 

wykonać w bruzdach ściennych. 

 

2.2.2 Odpowietrzenie i odwodnienie instalacji 

Przewody prowadzić ze spadkami (min 0,3%) niezbędnymi do odwodnienia 

instalacji oraz odpowietrzenia przez najwyżej położone punkty czerpalne. 

 

2.2.3 Izolacja rurociągów 

Rurociągi izolować cieplnie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 

dnia 6 listopada 2008r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Wszystkie rurociągi wody ciepłej, 

należy zabezpieczyć otulinami termoizolacyjnym z pianki PE, np. Thermaflex PUR lub 

równoważne. Rurociągi wody zimnej należy zabezpieczyć przed wykraplaniem otuliną 

izolacyjną o grubości 10 mm. 

 

2.2.3 Próba szczelności 

Próbę szczelności instalacji należy przeprowadzić bezpośrednio po zakończeniu 

montażu, przed zalaniem jastrychem lub zabudową oraz założeniem izolacji. Na czas 
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przeprowadzania próby szczelności należy zdemontować wszystkie przybory sanitarne, 

zaślepiając podejścia korkiem. Badaną instalację należy napełnić wodą wodociągową 

dokładnie odpowietrzając w najwyższych punktach, a następnie sprawdzić czy wszystkie 

połączenia przewodów armatury są szczelne. Po stwierdzeniu szczelności instalacji należy 

poddać ją próbie podwyższonego ciśnienia. Wielkość ciśnienia próbnego powinna być 1,5 

krotnie wyższa od ciśnienia roboczego, lecz nie mniejsza niż 1,0 MPa. Instalację uważa 

się za szczelną, jeżeli w ciągu 30 min. trwania próby manometr kontrolny nie wykaże 

spadku ciśnienia. Wszystkie rurociągi instalacyjne przechodzące przez stropy i ściany 

oddzieleń pożarowych obiektu należy odpowiednio zabezpieczyć przy użyciu systemów 

przegród ogniowych: ogniochronnych kołnierzy lub opasek ogniochronnych, zgodnie z 

klasą odporności ogniowej danej przegrody. Przejścia instalacyjne należy wykonywać 

zgodnie z wytycznymi stosowania podanymi w instrukcji firmowej producenta. 

 

2.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej 

 

2.3.1 Kanalizacja sanitarna 

Instalację kanalizacji sanitarnej zaprojektowano zgodnie z Polską Normą nr 

PN-EN 12056/2002 oraz PN-92/B-01707. Kanalizację wewnątrz budynku 

zaprojektowano z rur i kształtek kanalizacyjnych PVC-U klasy N (SDR54, SN2) 

firmy Kaczmarek lub Magnapalast Wavin, Metaplast-Buk. 

Podejścia kanalizacyjne do poszczególnych przyborów sanitarnych prowadzić 

w bruzdach ściennych lub ściankach instalacyjnych. Podejścia wykonać z rur               

i kształtek kanalizacji HT/PP oraz HT/PVC. Wysokość podejścia wykonać zgodnie    

z obowiązującymi wytycznymi COBRTI INSTAL. Wszystkie rurociągi instalacyjne 

przechodzące przez stropy i ściany oddzieleń pożarowych obiektu należy 

odpowiednio zabezpieczyć przy użyciu systemów przegród ogniowych, zgodnie                  

z klasą odporności ogniowej danej przegrody. Przejścia instalacyjne należy 

wykonywać zgodnie z wytycznymi stosowania podanymi w instrukcji firmowej 

producenta.  

Poziomy instalacji kanalizacji w budynku prowadzić z minimalnymi spadkami:  

dla d=0,110 m - 2,0 %,  

dla d=0,075 m - 2,0 %,  

dla d=0,050 m - 2,0 %, 
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3. Uwagi końcowe 

Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z Warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlanych i montażowych cz. II roboty instalacji 

sanitarnych i przemysłowych. Instalację należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków technicznych 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 15 z dnia 

25.02.1999r poz.140). Prace wykonywać zgodnie z przepisami i normami w zakresie 

wykonawstwa instalacji oraz z zachowaniem warunków i przepisów BHP pod 

nadzorem osób uprawnionych Stosować urządzenia ze świadectwem dopuszczającym 

do stosowania w budownictwie. Wszystkie stosowane materiały muszą posiadać 

aktualne atesty, aprobaty dopuszczenia. Wszystkie zaprojektowane urządzenia mogą 

być zamienione na odpowiedniki innych firm pod warunkiem spełnienia wymaganych 

parametrów i po uzgodnieniu i zatwierdzeniu przez projektanta. 

 

 

 

                                                                                      ........................................ 

                                                                                                   Projektant 
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        Strona tytułowa informacji do planu BIOZ 
 
 
 
 
 
 
 
Inwestor: Dom Pomocy Społecznej w Pleszewie 
  Plac Wolności im. Jana Pawła II 5 
  63-300 Pleszew 
                    
Obiekt: Remont łazienek 210 i 211                  
              63-300 Pleszew, ul. Malińska 7       
 
Temat: Instalacja ogrzewcza i wodno-kanalizacyjna 
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Informacja do planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
 
na remont instalacji sanitarnych budynku DPS w Pleszewie,  
ul. Malińska 7, 
 

Zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane Art. 21a ust. 1 

kierownik budowy jest obowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie, przed 

rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając 

specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych. Plan 

BIOZ sporządzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 

czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji  

    poszczególnych elementów:  

Wewnętrzne instalacje sanitarne:  

- Roboty demontażowe i montażowe instalacji wodociągowej  

- Roboty demontażowe i montażowe instalacji kanalizacji sanitarnej  

- Roboty demontażowe i montażowe instalacji c.o. 

- Wykonanie przebić w stropach  

- Wytyczenie trasy projektowanej instalacji  

- Wykonanie przebić w ścianach  

- Osadzenie rur ochronnych  

- Połączenie rur i kształtek stalowych – wykonanie spawów, zamocowanie    

  armatury odcinającej  

- Podłączenie urządzeń  

- Wykonanie próby szczelności i wytrzymałości instalacji  

- Oczyszczenie i zabezpieczenie instalacji 

2. Wykaz elementów stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:  

- Istniejące instalacje elektroenergetyczna i teletechniczne i sanitarne  

3. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji     

     robót budowlanych:  

- Możliwość upadku z wysokości przy pracach na drabinie  

- Możliwość porażenia prądem przy pracy z urządzeniami elektrycznymi  
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- Możliwość oparzeń termicznych przy pracy ze spawarką i zgrzewarką  

- Możliwość uderzenia falą sprężonego powietrza przy próbach szczelności z  

   użyciem sprężarki  

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem  

    do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:  

- Pracownicy przed przystąpieniem do prac powinni być przeszkoleni w  

  zakresie wykonywanej pracy  

- Powierzenie robót szczególnie niebezpiecznych może być wyłącznie  

   osobom posiadającym odpowiednie wiedzę i uprawnienia  

- Pracownicy powinni posiadać odpowiednie środki ochrony osobistej  

5. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających  

    niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach   

   szczególnego zagrożenia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniające bezpieczna i   

   sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii  

   i innych zagrożeń:  

- Materiały niebezpieczne należy składować w miejscach do tego  

   wyznaczonych, zabezpieczonych przed wpływami osób niepowołanych oraz  

  warunków atmosferycznych  

- Sprzęt mechaniczny należy zabezpieczyć przed działalnością osób  

  niepowołanych                      

 

 
 
 
                                                                                        ........................................ 

                                                                                                   Projektant 
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                                                                                          Pleszew dnia 12.11.2019r 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                           OŚWIADCZENIE 
 
Zgodnie z atr. 20 ust. 4 z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( tekst jednolity             
Dz. U. z 2013r. , poz. 1409 ze zm.) oświadczam, że projekt budowlany obiektu 
Remont instalacji sanitarnych w łazienek 210 i 211 
wykonany dla Inwestora:   
Dom Pomocy Społecznej w Pleszewie 
Plac Wolności im. Jana Pawła II 5 
63-300 Pleszew                    
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej. 
   

 

 

 

 

 

 

                                                                                       ........................................ 

                                                                                                   Projektant 


