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OPIS TECHNICZNY 
 

do projektu instalacji sanitarnych dla zespołu szatniowo-sanitarnego w Lipkach dz. nr 539, 
538 km2 obr 0102 Lipki 
 
1. Przyłącze wody. 

Projektowane przyłącze mają za zadanie doprowadzenie wody do  w/w budynku na dz. nr 539. 
Woda będzie wykorzystywana do celów higieniczno sanitarnych oraz do zewnętrznego gaszenia 
pożaru ist Hp1 80 do przebudowy. 
Miejsce włączenia projektowanego rurociągu znajduje się na granicy posesji ( w miejscu 
istniejącego hydrantu. Trasa przyłącza w całości przebiega przez teren należący do inwestora. 
Teren należy przyjmować jako nieutwardzony. Miejsce włączenia na krawędzi pasa jezdni (asfalt). 

Budynek zasilić w wodę z wykorzystaniem istniejącego odgałęzienia do hydrantu hp 80. Hydrant 
należy zamontować na odgałęzieniu, a przyłącze na przelocie. 
 Podłączenie do sieci w miejscu włączenia ist hydrantu. Zasuwa do wymiany. 

Trzpienie zaworów wyprowadzić do żeliwnych skrzynek ulicznych. Skrzynki obrukować. 
Doprowadzenie wody do budynku rurą 63PEHD SDR 11. Na odgałęzieniu do budynku 
zamontować zasuwę 63PEHD zgrzewaną. 
Przejścia pod ławą i przez podłogę w rurach ochronnych. 
Przy wejściu zamontować wodomierz skrzydełkowy JS3,5 dn25 qN=3,5m3/h ∆pobl=20kPa. za 
zestawem wodomierzowym izolator sieciowy BA 2760 dn 25. Przed i za wodomierzem zawory 
odcinające kulowe φ32. Wodomierz zamontować tuż po wejściu do budynku. Pomieszczenie w 
którym będzie zamontowany wodomierz musi być ogrzewane (temperatura nie może spadać 
poniżej 0OC). 
Do oddzielnego rozliczenia wody (ścieki) projektuje się podlicznik do pomiaru ilości wody 
zużywanej do polewania placów. 
Rurociąg układać w zagęszczonej podsypce (grubości 10cm), obsypce i zasypce (grubości 20cm) 
piaskowej ze spadkami wg profilu. Minimalne zagłębienie rurociągu 1.5m. Trasę przyłącza 
oznakować taśmą z wkładką metalową. Taśmę prowadzić 20cm nad wierzchem rury 
przyłączeniowej (na warstwie zasypki). Koniec taśmy wyprowadzić do skrzynki zabezpieczającej 
trzpień zasuwy odcinającej oraz przy ścianie budynku. 
Próbę ciśnieniową wykonać na ciśnienie 10.0atn. Nie może występować żaden spadek ciśnienia. 
Przed wykonaniem próby należy odpowietrzyć rurociąg. 
Po wykonaniu przyłącze zgłosić do odbioru technicznego i do pomiaru geodezyjnego. 

Po wykonaniu przyłącza należy poddać je płukaniu – wypuszczać przez zakończenie do czasu aż 
wypływająca woda będzie wzrokowo czysta. 

 
1.1. Obliczenie zapotrzebowania na wodę. 

Bilans wg analogii do  Rozp. MPiPS z 26.09.97 tekst jednol. Dz.U.03.169.1650 
 
Zawodnicy i sędziowie  25 osóby x 60=1500l/d 
Publiczność  100osób x 10=1000l/d 
                               Razem          2500l/d 
 
Utrzymanie czystości 
                      Pomieszczenia  96m2  x 1,5dm3/m2 = 140dm3/d  
 
Tereny poza budynkami wymagające polewania (place, tereny zielone) 
            2800m2x2,5dm3/d = 7000dm3/d – incydentalnie 
Opracowanie nie obejmuje instalacji do polewania boiska. Podaną w bilansie ilość wody należy 
traktować jako informacyjną. 
 
Ogółem 2,64m3/d  + polewanie terenów 7,0m3/d = 7,64dm3/d 
 
Podane ilości wody zwłaszcza do utrzymania czystości i polewania terenów zielonych należy 
uznać za zawyżone.  
 
 
 
Gdśr= 7,64m3/d – średnie dobowe zużycie wody 



 

dmaks=1,1x7,64=8,4m3/d maksymalne dobowe zużycie wody 
Ghśr = 8,4/8 = 1,05m3/d średnie godzinowe zużycie wody 
Ghmaks= 2 do 2,5m3/d maksymalne godzinowe zużycie wody 
 
Podane w rozporządzeniu ilości wody zwłaszcza do utrzymania czystości i polewania terenów 
zielonych należy uznać za zawyżone. Nie przewiduje się rzeczywistej możliwości występowania 
takiego zużycia wody. 
 
OBLICZENIE PRZEPŁYWU MAKSYMALNEGO I DOBÓR WODOMIERZA 
W budynku będzie się znajdować: 
- płuczka ust 4x0,13=0,52 
- umywalka   6x0,14= 0,84 
- pisuar 2x0,1 = 0,2 
- natrysk            4x0,3 = 1,2 
        Razem       2,76 
 
Przepływ obliczeniowy wg PN-92/B-01706 
Σq= 2,74  przepływ obliczeniowy 1,0dm3/s = 3,6m3/h – sekundowy. 
 
 Projektuje się wodomierz JS 3,5 dn 25.   qp=3,5m3/h, qmaks=7,0m3/h 

 
2. Przyłącze kanalizacji sanitarnej. 

Projektowana przyłącze ma za zadanie odprowadzenie ścieków sanitarnych z projektowanego 
budynku  
Odprowadzenie ścieków z budynku do istniejącej studzienki Stist  135,16/132,92 na istniejącym 
kanale ks 200. Wpięcie na rzędnej 133,08. 
Odpływ ścieków wg obliczeń j.w. 
 

2.1. Rurociągi kanalizacji sanitarnej. 
Wszystkie projektowane rurociągi na zewnątrz budynku wykonać z rur PP SN16 do kanalizacji 
zewnętrznej łączonych na kielichy. Zastosowanie takich rur wynika z wypłycenia kanalizacji przy 
budynku i dla ujednolicenia materiałowego. 
Spadki rurociągów wg profilu. 
Zakłada się, ze budynek może być w zimie nie ogrzewany.  Powoduje to konieczność opróżnienia 
syfonów. Dla zapobieżenia przedostawania się odoru z kanalizacji projektuje się studzienkę Sk z 
zamontowaną klapą zwrotną. 

 
2.2. Studzienki. 

St ist – istniejąca – podłączenie rurociągu In situ 
St2, St3 – Φ600 tworzywo sztuczne 
St4, 5 – Φ425 tworzywo sztuczne 
Sk ø1000 tw sztuczne np. Tegra. 
Włazy kanałowe 
Dla St2i 3 C  
Pozostałe B odpowiadające wymogom normy PN-H-74051-1. 
Studzienki nie wymagają dodatkowej izolacji przeciwwilgociowej. 
Studzienki montować w przygotowanym i odwodnionym wykopie.  
 

2.3. Próby szczelności. 
Próby szczelności ułożonych rurociągów wykonać  zgodnie z  PN-EN 1610 Budowa i badania 
przewodów kanalizacyjnych  

 
3. Odprowadzenie wód opadowych. 

Odprowadzenie wód opadowych z dachu na teren zielony przy budynku. 
Parking poza zakresem opracowania. 
 
 
 

4. Prowadzenie robót ziemnych. 



 

- Wykopy pod wodociąg wykonywać koparką, a w miejscach kolizji ręcznie pod nadzorem 
użytkowników istniejących uzbrojeń podziemnych. 

- Szerokość pasa robót przyjąć 5.0m, a w miejscu przejścia pod potokiem 10m. Przestrzeń tą 
należy zagrodzić przed dostępem osób trzecich i oznakować tablicami ostrzegawczymi o treści 
“GŁĘBOKIE WYKOPY”,  
Tablice o wymienionej treści zamontować trwale na ogrodzeniu pasa robót. 

- Pas robót wykorzystać dla potrzeb składania urobku z wykonanego wykopu oraz montażu 
(łączenia) rur przewodowych polietylenowych. 

- Wykop wykonać na głębokość ok. 10cm większą od podanych na profilu rzędnych osi 
<dna> rurociągu. 

- Rurociągi układać w zagęszczonej podsypce gr 10cm, obsypce i zasypce (20cm) z piasku  
- Stosowanie obsypki dotyczy również studzienek 
-  Po przysypaniu rurociągu zasypką wykonać próbę ciśnieniową. Przed próbą nie 

zasypywać miejsc połączeń. 
- Po próbie ciśnieniowej na zasypce ułożyć taśmę znacznikową o szerokości 0.2m. Użyta 

taśma powinna mieć wtopioną podwójną wkładkę stalową. Taśmę wyprowadzić do skrzynek 
zabezpieczających trzpienie zaworów odcinających i przy ścianach budynków 

- Minimalne odległości pionowe od pozostałego uzbrojenia przy skrzyżowaniach: 20cm 
między zewnętrzną powierzchnią rurociągu wodnego lub rury osłonowej od innego uzbrojenia 

- Roboty ziemne wykonywać zgodnie z Rozp. Min. Inf. Z 6.02.2003r w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz. U. 47/2003 poz. 
401. 

- Na czas prowadzenia robót w pasie drogowym teren oznakować zgodnie z kodeksem 
drogowym. 

 
5. Instalacja zimnej i ciepłej wody. 
   Doprowadzenie wody do budynku wg pkt 1. 

Przygotowanie ciepłej wody centralne w podgrzewaczu pojemnościowym o pojemności 1000l. 
Ze względu na stosowanie centralnego mieszacza zakłada się, że woda będzie podgrzewana do 
temperatury 70OC co zapewnia termiczną dezynfekcję c.w.u. 
Rurociągi wykonać z rur warstwowych np. Tece flex 
Do podgrzania wody w całym zbiorniku potrzeba ok. 15 godzin – czyli załączanie podgrzewania 
wody należy wykonać z odpowiednim wyprzedzeniem -  
Źródłem ciepła do przygotowania c.w.u. będą grzałki elektryczne zamontowane w podgrzewaczu. 
 

5.1. Rurociągi. 
W pomieszczeniu magazynowym – na zewnątrz po ścianach. 
Główne rozprowadzenie: w rozmowie telefonicznej z Panem Urygą ustaliłem, że: 
a) ze względu na wysokie koszty budynek nie będzie ogrzewany stale 
b) zaproponowałem prowadzenie rurociągów przez poddasze ze znacznymi spadkami 

(zakładam, że po krokwiach) umożliwiającymi odwodnienie przez punkty czerpalne oraz 
przez podgrzewacz 

c) podejścia do punktów czerpanych – krótkie piony po wierzchu ścian. 
Rozwiązanie takie umożliwia odwodnienie instalacji, a w przypadku jeśli zdarzy się , że lokalnie 
zamarznie odcinek rurociągu jego wymiana nie będzie kosztowna. 
W związku z powyższym w wycenie instalacji należy ująć dodatkową ilość rurociągów (20%) oraz 
kilka zaworów spustowych do odwodnienia odcinków instalacji, których nie będzie można 
odwodnić przez punkty czerpalne. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5.2. Izolacja ciepłochronna. 
Izolacje k-flex lub termaflex   

Wymagania izolacji cieplnej przewodów i komponentów 
 
Lp. 

 
 Rodzaj przewodu lub komponentu  Minimalna grubość izolacji 

cieplnej 
(materiał 0,035 W/(m · K)1) 

 
1  Średnica wewnętrzna do 22 mm  20 mm 
2 
 

 Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm 
 

 30 mm 
 

3 
 

 Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm 
 

 równa średnicy wewnętrznej rury 
 

4 
 

 Średnica wewnętrzna ponad 100 mm 
 

 100 mm 
 

5 
 

 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzące przez 
ściany lub stropy, skrzyżowania przewodów 
 

 1/2 wymagań z poz. 1-4 
 

6 
 

 Przewody ogrzewań centralnych wg poz. 1 -4, ułożone w 
komponentach budowlanych między ogrzewanymi 
pomieszczeniami różnych użytkowników 

 1/2 wymagań z poz. 1-4 
 

7  Przewody wg poz. 6 ułożone w podłodze  6 mm 
10  Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnątrz 

budynku2) 
 50 % wymagań z poz. 1-4 
 

11 
 

 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnątrz 
budynku2) 

 100 % wymagań z poz. 1-4 
 

 
Uwaga: 
1) przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku przenikania ciepła niż podano 

w tabeli należy odpowiednio skorygować grubość warstwy izolacyjnej, 
2) izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna. 
 
5.3. Próba ciśnieniowa na zimno. 

UWAGA: próbę należy wykonać przy odłączonym podgrzewaczu. 
Próbę należy wykonać na ciśnienie 9,0atn. Przez 20 minut wskazówka manometru nie może 
spaść o więcej niż jedną działkę elementarną. Nie może występować roszenie ani wydostawanie 
się kropel z instalacji. 

 
6. Instalacja kanalizacyjna. 

Podejścia i piony na ścianach wykonać z rur PCV do instalacji wewnętrznych, a przewody 
odpływowe układane w ziemi wykonać z rur PCV średnich, łączonych na kielichy, przeznaczonych 
do układania w ziemi (pomarańczowe). Rury prowadzić w podsypce (grubości 10cm) i zasypce 
(grubości 20cm) piaskowej lub piaskowo żwirowej bez ostrych kamieni. Poza budynkiem rury PP 
SN 16 wg proj przyłącza 
Przejścia przez ściany i pod ławami w stalowych rurach ochronnych. 
Rurociągi w pomieszczeniach użytkowych zabudowane. 
Piony KS1 i KS2 wyprowadzić ponad dach i zakończyć rurami wentylacyjnymi Φ0,15. Pozostałe 
podejścia niewentylowane. U podstaw pionów rewizje. Dodatkowe rewizje należy wykonać przed 
zmianą spadku przy wyjściu z budynku (trójnik+króciec do powierzchni posadzki + zaślepka). 
Odprowadzenie ścieków z budynków do sieci kanalizacyjnej za pośrednictwem projektowanego 
przyłącza. 

 
6.1. Próby szczelności. 

Wykonać zgodnie z PN-EN 1610 
 
7. Instalacja centralnego ogrzewania. 

Ogrzewanie pomieszczeń grzejnikami elektrycznymi. 
Ogrzewanie korytarza za pomocą kurtyny powietrznej z załączaniem krańcówką i termostatem 
pomieszczeniowym połączonymi równolegle. 



 

W układzie zasilania grzejników i nagrzewnicy należy zamontować wspólny termostat czasowy 
umożliwiający załączanie ogrzewania budynku z odpowiednim wyprzedzeniem.  
Grzejnik w pomieszczeniu magazynowym oddzielne sterowanie. 

 
8.  Wentylacja mechaniczna 

Dla wszystkich pomieszczeń świetlicy projektuje się wentylację mechaniczną wywiewną. 
Doprowadzenie powietrza do budynku przez nawiewne listwy okienne. 
Wywiew powietrza mechaniczny. Przepływ powietrza między pomieszczeniami przez kratki 
kontaktowe. 
Powietrze będzie ogrzewane przez grzejniki. 
 
Załączanie wentylatorów wywiewnych sterowane czasowo z programatorem z programem 
tygodniowym.  
Załączanie na godzinę przed planowanym rozpoczęciem użytkowania budynku, wyłączanie – 
przyjąć 3 godziny. 
Czas do wyłączenia wentylacji wywiewnej należy ustalić doświadczalnie – po zaobserwowaniu po 
jakim czasie wyschną pomieszczenia natrysków. 
Dodatkowo przy dłuższych okresach , w których budynek nie będzie użytkowany należy załączać 
wywiew cyklicznie (np. 1 godzina pracy na 12 godzin postoju) 
 

8.1. Zestawienie strumieni powietrza 
Pom 

nr 
Nazwa Kubatura Krotność Naw Wyw 

1 Korytarz 40  160  
2 WC D NP    50 
3 WC M    90 
4 Pom porz    20 
5 Umywalnia + WC 30   150 
6 Szatnia 40  150  
7 Szatnia 40  150  
8 Umywalnia + WC 30   150 
9 Szatnia sędziów 30 3 90 90 
10 Pomieszczenie magazynowe 26 1  30 
      
      
      

 
9. Dobór zabezpieczeń. 
  
9.1. Dobór zaworu bezpieczeństwa dla podgrzewacza pojemnościowego c.w.u. 
wg PN-76/B-02440. 

Przyjęto, że pojemność zastosowanego podgrzewacza nie przekroczy 130l. 
 
Średnica zaworu bezpieczeństwa 

4G 

                                d=[---------------------------------------] 
                                        3,14x1,59xαrz x[(1,1p1-p2)x(]0,5 
 
p1=0,6 - maksymalne ciśnienie przed zaworem nie większe niż 1,1 ciśnienia dopuszczonego 

zabezpieczonego kotła MPa 
p2=0 – maksymalne ciśnienie w króćcu odpływowym zaworu w czasie jego pracy MPa 
ρ1=920,4kg/m3 – gęstość wody przed zaworem bezpieczeństwa przy ciśnieniu początku otwarcia 

zaworu 
αC=0,43 – współczynnik wypływu dla wody dla zaworu bezpieczeństwa  SYR 1915 dO=20mm   

α=0,035x0,9x0,43=0,013 
 
                  G=0,16xV 
       Dla podgrzewacza pojemnościowego o pojemności 1000l 



 

 
             G=0,16x1000,0=160,0 
                                                       4x160,0 
                              d=[------------------------------------------]0,5 
                                    3,14x1,59x0,013x[(1,1x6,0x986)] 0,5 

 
                                  d= 11,1mm 
 
Przyjęto zawór bezpieczeństwa pełnoskokowy, z przyłączami gwintowanymi typ 1915 o średnicy 
nominalnej Dnom 1”/ 1 ¼” do=20mm, temperatura maksymalna instalacji 100OC. 
 
W związku z możliwym pozostawaniem układu bez wody po napełnieniu należy sprawdzać 
działanie zaworu bezpieczeństwa. 
 

9.2. Dobór naczynia wzbiorczego przeponowego dla instalacji c.w.u. analogia do PN-B-02440 

 
           Pojemność użytkowa naczynia. 
                           Vu=Vx ρ1x 
 
V=Vinst=1100l pojemność instalacji c.w. 
ρ1= 999,7 kg/m3   gęstość wody 
∆ν=0,0287  przyrost objętości właściwej wody 
p=3,5bar przyjęte ciśnienie w wodociągu ( p=3,5bar ciśnienie wstępne w naczyniu wzbiorczym 
 
Vu=1,1x0.0287x999.7=31,6dm3 
 
Całkowita pojemność naczynia 
                                                  pmax+1,0 
                                     Vn=Vu ------------  
                                                   pmax-p 
 
pmax=6,0bar maksymalne ciśnienie w instalacji początek otwarcia zaworu bezpieczeństwa) 
 
                                                       6,0+1,0 
                                      Vn= 31,6 --------------- = 88,5dm3 
                                                       6,0-3,5 
 
Dobrano naczynie wzbiorcze przeponowe Refie DE100 o pojemności 100,0l i ciśnienie 
maksymalne 10,0atn. 
 
 

9.3. Rura wzbiorcza. 
Wymagana średnica rury wzbiorczej 
d=0,7x[Vu]0,5 
                   d=0,7x31,60,5 
d=4,06mm  Przyjęto rurę wzbiorczą dn20. 

 
10. Wytyczne do instalacji elektrycznej 

a) ogrzewanie grzejnikami elektrycznymi - W układzie zasilania grzejników i nagrzewnicy należy 
zamontować wspólny termostat czasowy umożliwiający załączanie ogrzewania budynku z 
odpowiednim wyprzedzeniem. – program tygodniowy 
Grzejnik w pomieszczeniu magazynowym oddzielne sterowanie. 

b) sterowanie kurtyną  w korytarzu – wyłącznik krańcowy przy otwarciu drzwi i równolegle 
termostat przy załączonej funkcji grzanie 

c) Do podgrzania wody w całym zbiorniku potrzeba ok. 15 godzin – czyli załączanie podgrzewania 
wody należy wykonać z odpowiednim wyprzedzeniem – programator czasowy , grzałki w 
podgrzewaczu 3x2,0kW 

d) załączanie wentylatorów wywiewnych sterowane czasowo z programatorem z programem 
tygodniowym.  

 



 

 
11. Wytyczne branżowe do charakterystyki energetycznej obiektu 

Przewidywana sprawność urządzenia grzewczego η=0,99 
Przewidywana sprawność układu przygotowania c.w.u. η=0,90  
Obliczeniowe zapotrzebowanie mocy grzewczej na potrzeby c.o. dla założonej temperatury 
zewnętrznej -5OC   8640W – budynek ogrzewany okresowo 
Obliczeniowe zapotrzebowanie mocy grzewczej na potrzeby c.w.u. 6,0kW - okresowo 
Zasilanie wentylatorów   0,15kW 
 

12. Uwagi końcowe 
Podane w projekcie urządzenia należy traktować jako przykładowe dla jednoznacznego 
określenia przyjętego rozwiązania; dopuszcza się stosowanie materiałów i urządzeń innych niż 
podane w projekcie przy zachowaniu standartów jakościowych i założeń projektowych 
 
Zestawienia i dobory urządzeń są załączone do projektu wykonawczego, który jest integralną 
częścią dokumentacji przetargowej. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Informacja dotycząca  
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13. Informacja dotycząca bioz. 
 
13.1  Zakres robót objętych opracowaniem: 

a) Uzbrojenie terenu 
b) Kanalizacja podposadzkowa 
c) Wentylacja mechaniczna 
d) Instalacja centralnego ogrzewania – grzejniki elektryczne. 
i) Instalacja zimnej i ciepłej wody. 

 
Kolejność wykonywania: 
Kolejność wykonywania poszczególnych instalacji uzależnić od bieżącego postępu robót 
budowlanych. Powyższe koordynuje kierownik budowy w porozumieniu z wykonawcami 
poszczególnych elementów. 

 
13.2. Wykaz istniejących obiektów. 

Działka jest obecnie niezabudowana. 

Przyłącza będą zlokalizowane w pasie drogowym. 

13.3. Elementy zagospodarowania mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
Linia NN nad trasą przyłączy.  

 
13.4. Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót. 

- prace na wysokości powyżej 5,0m przy montażu  wywiewek kanalizacyjnych 
- możliwość upadku na ludzi  narzędzi i materiałów 
- plac budowy znajduje się przy zamieszkałych posesjach 
- roboty w pasie drogowym – możliwości kolizji pojazdów i maszyn budowlanych; możliwość 

potrącenia przechodniów i robotników 
- możliwość porażenia prądem 
 

13.5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do wykonywania robót 
szczególnie niebezpiecznych. 

Przy wykonywaniu zadania mogą wystąpić prace zaliczane do szczególnie niebezpiecznych: 

- roboty na wysokości powyżej 5,0m – 
- roboty ziemne – możliwość przysypania robotników 
- roboty przy zamieszkałej posesji 
 

Kierownik budowy winien zwrócić uwagę pracowników na przewidywane zagrożenia oraz 
przypomnieć o przestrzeganie warunków bhp dla poszczególnych robót. 

Rusztowania na poziomie roboczym zabezpieczyć barierką. Strefy, w których odbywają się prace 
na wysokości należy zabezpieczyć przed dostępem pracowników nie uczestniczących 
bezpośrednio przy robotach. 

 
13.6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom. 

Teren prowadzonych robót zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych.  
Roboty budowlane winny być prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry technicznej, w 
tym osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. 
Przed przystąpieniem do robót budowlano-montażowych należy przeprowadzić wstępne szkolenie 
dla pracowników w zakresie objętym planem prac  zgodnie z RMI  z dnia 6.02.2003r. 
Przed dopuszczeniem pracowników do robót  zakład zobowiązany jest zaopatrzyć w odzież 
roboczą i ochronną zgodnie z obowiązującymi przepisami (hełmy, rękawice ochronne) z 
uwzględnieniem niebezpieczeństw wystąpienia: urazów mechanicznych, porażenia prądem, 
oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji, upadku z wysokości lub innych szkodliwych 
czynników i zagrożeń związanych z wykonywaną pracą. Należy stosować przewidziane przy 
robotach urządzenia zabezpieczające i ochronne (np. osłony). Urządzenia powinny być sprawne i 
posiadać aktualne atesty. 
W czasie trwania robót codziennie przeprowadzać dla osób zatrudnionych na budowie instruktaż 
stanowiskowy, w czasie którego należy omówić sposób prowadzenia robót, występujące i mogące 
wystąpić zagrożenia oraz sposoby zabezpieczeń. 



 

Należy zapewnić stały dostęp pracowników do telefonu alarmowego, wykazu numerów telefonów i 
adresów najbliższego punktu opieki lekarskiej, straży pożarnej, policji, a także apteczki oraz 
środków i urządzeń przeciwpożarowych. 
Na budowie powinny znajdować się podręczne środki gaśnicze (gaśnice proszkowe, koce 
gaśnicze). 
Układ komunikacyjny zapewnia utrzymanie dróg umożliwiające ewakuację, komunikację i dojazd 
wozu straży pożarnej lub karetki pogotowia przez okres prowadzonych robót.  

- Roboty ziemne wykonywać zgodnie z Rozp. Min. Inf. Z 6.02.2003r w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz. U. 47/2003 poz. 
401. 

 
Dla zakresu robót objętego opracowaniem jest wymagane sporządzanie planu bioz. 
 
  

 
Opracował mgr inż. Paweł Tkaczyński 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
20.  Zestawienia. 

Do wszystkich układów doliczyć regulacje i pomiar wydajności 
Kolana R=D 
VI – Venture Industries 
CWK – CWK Łódź (42) 648-44-51  671-32-99 
Kanały z blachy stalowej izolowane wełną mineralną na folii aluminiowej 
- prowadzące powietrze zewnętrzne gr 5cm 
- wewnątrz 3cm 

Pozycja Wyszczególnienie Ilość Prod 
1 2 3 4 
    
 WYWIEW SZATNIE   

W1 Anemostat wywiewny  AKN 125 2 VI 
W1 Anemostat wywiewny  AKN 100 (powtórzona pozycja) 2 VI 

 Kanał elastyczny izolowany  
Ø160          2m 
Ø125         10m 
Ø100        3m 
Kanał spiro izolowany 
Ø160    15m 
Ø125    10m 

  

 Podłączenie do komina – kształtka stal oc 0,5m2   
 Trójnik 

Ø160/125 przel   /125odg 
Ø125  przel    / ø160odg 
Ø100/125 prze  / 100odg 

  

    
W2 Wentylator TD 800/200 N maks =120W 1faz 

+ regulator   prędkości obr  REB 1N 
1kpl Venture 

 WYWIEW WC   
W12 Wentylator TD 350/125 Nmaks =30W 1faz 

 
1kpl Venture 

W11 Anemostat wywiewny  AKN 100 3  
 Trójnik 

Ø160/ 100 przel  / 100odg 
  

 Kanał izolowany  
Ø100 8m 
Ø160 8m 

  

 Listwa nawiewna XS 13 – 5000 EA  
Zakup 60zł + montaż 60zł 

12kpl  

    
 Ogrzewanie    
 Kurtyna powietrzna + krańcówka + termostat 

 
1kpl 

3000,00
zł 

 

 Grzejnik łazienkowy 2,okW z wentylatorem  6szt 320,0 
1szt 

 Grzejnik łazienkowy 2,okW z wentylatorem i termostatem 2kpl 390,00 
    
 INSTALACJA WODNA   
 Rurociągi pex al. Pex izolowane na strychu podano średnice 

wewnętrzne 
 Dn 15   80m 
Dn 20    40m 
Dn 25     25m 

  

 Zawory odc   



 

Dn 15 i ze złączką 22szt 
Dn 25                     8szt 

    
 Podgrzewacz c.w.u. 1000dm3 z grzałką elektr 3x2kw  emaliowany 1kpl  
 Zaw bezp dO= 20mm 1  
 Naczynie wzb przeponowe Refie DE100 o pojemności 100,0l i 

ciśnienie maksymalne 10,0atn. 
 

1  

 Pompa cyrkulacyjna c.w.u.Wilo stratos Eco Z dn 25 1 
632PLN 

 

 Mieszacz termostatyczny Ecomedical 5/4”  1 Hydrosto
p 

 Regulator ciśnienia D06F 1 Honeywel
l 

 Podlicznik dn 20 
Zawory odcdn 25 2szt 
Skrzynka 25x25x15 do zabudowy zaworu na elewacji 1szt 
ZAWÓR ZE ZŁĄCZKĄ do węża dn  25 1szt 

  

    
 PRZYBORY (ciepła woda zmieszana centralnie)   
 Miska Wisz np 1kpl  
 Poręcze WC 1kpl  
 Umywalka np. + bateria wisz 1kpl  
 Poręcze umywalka  1kpl  
 Zlew porz + bateria wisząca 1kpl  
 Miska ust wisz 3kpl  
 Pisuar + zawór spłukujący ręczny 3kpl  
 Umywalka + bateria wisząca  5kpl  
 Brodzik natryskowy 4kpl  
 Bateria (przycisk) 4kpl  
    
 KS – wg rysunku   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 


