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ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 
 

1. Opis techniczny 
2. Zestawienie armatury i urządzeń 
3. Rysunki: 

- rys. 01/S Rzut parteru 
- rys. 02/S Rzut piwnic 
- rys. 03/S Przekrój 

4. Załączniki: 
- zał. 1 - karta rozdrabniacza pompującego 
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I. WSTĘP 

 
1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Modernizacja pomieszczenia socjalno-gospodarczego w istniejącym budynku Ośrodka Kultury im. 
Agnieszki Osieckiej w Niemodlinie ul. Mikołaja Reja 1. 
 

1.2.  ZAKRES ROBÓT  

• instalacja wodno – kanalizacyjna, 

• wentylacja wspomagająca. 

 
1.3. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót, rodzaj stosowanych 
materiałów oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wszystkie zmiany i odstępstwa od dokumentacji 
powinny być obustronnie uzgodnione. 

 
1.4. MATERIAŁY 
Całość dostarczanych materiałów i wyrobów musi być fabrycznie nowa, zgodna z dokumentacją 
projektową i spełniać wymagania ogólne dla materiałów budowlanych. Materiały i wyroby dostarczone 
na budowę do wbudowania winny być zgodne z Polskimi Normami i Normami branżowymi.  
Dopuszcza się stosowanie materiałów innych producentów o parametrach równoważnych z 
parametrami zaproponowanych materiałów w projekcie.  

 
1.5. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.  

 
1.6. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

 
 Środki transportowe 

- Samochód dostawczy 

 
II. OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH 

2. INSTALACJA WODOCIĄGOWA. 
Ośrodek Kultury podłączony jest do sieci wodociągowej i posiada wbudowaną instalację wodociągową. 
Brak w obiekcie centralnej ciepłej wody użytkowej. Zakres robót obejmuje wykonanie podejścia wody 
zimnej do umywalki, podgrzewacza c.w.u. oraz do spłuczki ustępowej. Na podejściu do podgrzewacza 
zastosować zabezpieczenie instalacji z uwzględnieniem zaworu bezpieczeństwa. 
Podłączenie instalacji wykonać w piwnicach budynku, w miejscu wskazanym w części rysunkowej.  
Przewody instalacji wody w piwnicach prowadzić po ścianie wewnętrznej, a w części projektowanego 
w.c. w bruzdach ściennych. Przewody układać w kierunkach prostopadłych lub równoległych od 
krawędzi przegród. Trasy przewodów mają być zinwentaryzowane w dokumentacji powykonawczej, 
aby na podstawie tej dokumentacji można je było łatwo zlokalizować. 
Stosować następujące zasady przy prowadzeniu instalacji: 

• nie wolno prowadzić przewodów wodociągowych powyżej przewodów elektrycznych. 

• minimalne odległości przewodów wodociągowych od przewodów elektrycznych powinny 
wynosić 10 cm. 
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Z piwnic do projektowanego w.c. przewód wprowadzić poprzez wykonany przewiert. W miejscach 
przejść rurociągów przez przegrody budowlane stosować tuleje ochronne, przy czym w miejscach tych 
nie może być połączeń rur. Przestrzeń między rurociągiem a tuleją ochronną, ma być wypełniona 
szczeliwem elastycznym. Tuleja ochronna ma być na stałe osadzona w przegrodzie budowlanej.  
 
Materiał i urządzenia. 
Instalację wody należy wykonać z rur stalowych nierdzewnych o połączeniach zaciskowych, z użyciem 
systemowych złączek.  
Woda ciepła dla potrzeb umywalki przygotowywana będzie w pojemnościowym elektrycznym 
podgrzewaczu wody. W projekcie zastosowano podgrzewacz o pojemności 15 l, z grzałką elektryczną 
o mocy około 2,0 kW. Podejście elektryczne wg odrębnego projektu. 

 
Połączenia gwintowane 
Zawory odcinające i zawór bezpieczeństwa montować należy z instalacją poprzez połączenia 
gwintowane. Połączenia gwintowane wykonywać z uszczelnieniem na gwincie. Jako materiał 
uszczelniający stosować taśmę teflonową lub pastę uszczelniającą. 
 

Mocowanie przewodów 
Przewody należy mocować przy pomocy typowych zawieszeń i podpór stałych. Rurociągi wody należy 
mocować na niezależnych zawieszeniach i wspornikach. 
 
Maksymalne rozstawy podpór przewodów z rur stalowych wynoszą: 
 

Średnica rury 
mm 

 

woda zimna 

pionowo inaczej 

15 – 20 2,0 1,5 

 
Przewody mocować za pomocą obejm metalowych z wkładką gumową, wykonując punkty stałe, 
przesuwne zgodnie z instrukcją montażową producenta rur. Przewody instalacji wodociągowej 
prowadzone w ścianach należy montować na wspornikach i uchwytach odpowiednio rozmieszczonych, 
w sposób zabezpieczający przed zetknięciem z powierzchnią przegrody lub elementem konstrukcyjnym 
ścianki działowej. 
 
Czyszczenie rurociągów 
Instalację należy przepłukać i oczyścić wodą surową z prędkością minimalną 1,7 m/s, aż woda będzie 
czysta. Jako minimalne ilości wody potrzebnej do płukania przyjmuje się 3÷5 krotną objętość 
płukanego odcinka instalacji. Dezynfekcję wody przeprowadzić w przypadku, gdy wyniki badań 
wskazują na taką potrzebę. Całość instalacji wodnej należy poddać dezynfekcji przy pomocy jednego z 
zalecanych roztworów. 
Roztwór wprowadzić do instalacji na czas 48 h, po czym wodę chlorowaną wypuścić z rurociągu. Po 
tym wymaganym czasie kontaktu pozostałość chloru w wodzie powinna wynosić około 10 mg Cl2/dm3 
wody.  
Jakość wody pobieranej powinna spełniać wymagania obowiązujące dla wody do picia. Należy wykonać 
badanie bakteriologiczne wody oraz dostarczyć protokół z badań do Inwestora. 
 

Próby szczelności 
Parametry pracy: 
- Temperatura wody zimnej 10 °C.  
- Temperatura wody cieplej max. 55 °C.  
- Ciśnienie robocze 6,0 bar.  
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Przy próbie ciśnieniowej należy zastosować ciśnienie, odpowiadające 1,5-krotnej wartości najwyższego 
możliwego ciśnienia roboczego tj. 10 bar. Czas próby głównej wynosi 2 godziny. W tym czasie ciśnienie 
próbne, odczytane nie może obniżyć się o więcej niż 2%.  
Do pomiaru ciśnień próbnych należy używać manometru, który pozwala na bezbłędny odczyt zmiany 
ciśnienia co 0,1 bar. Powinien on być umieszczony możliwie w najniższym punkcie instalacji. Z próby 
ciśnienia zostaje sporządzony protokół, który musi być podpisany przez Inwestora i Wykonawcę.  
 
Izolacje rurociągów 
Rurociągi izolować cieplnie zgodnie z obowiązującymi wymaganiami. Minimalna grubość izolacji 
cieplnej (materiał 0,035 W/(m x K) 10,0 mm. 
Montaż izolacji cieplnej rozpoczynać należy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prób 
szczelności oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru. 
Powierzchnia rurociągu lub urządzenia ma być czysta i sucha. Nie dopuszcza się wykonywania izolacji 
cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemią, cementem, smarami itp. Materiały 
przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej mają być suche, czyste i nieuszkodzone, a sposób 
składowania materiałów na stanowisku pracy ma wykluczać możliwość ich zawilgocenia lub 
uszkodzenia.  
Jako materiał izolacyjny przewodów wody zimnej i ciepłej należy stosować otulinę z PE lub PP. 
Połączenia poprzeczne łączyć taśmą samoprzylepną. Na kolana stosować specjalne osłony PVC kolor 
RAL 9010. Otulina musi stanowić izolację przeciwkondensacyjną.  
 
3. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ. 
Zakres prac obejmuje wykonanie instalacji odpływowej z projektowanych przyborów sanitarnych w 
pomieszczeniu w.c.  
Instalacja funkcjonować będzie jako grawitacyjna (odpływ z umywalki) oraz tłoczna z rozdrabniacza 
pompującego do istniejącej wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej. Miejsce włączenia przedstawiono w 
części rysunkowej.  
Jako urządzenie pompujące zastosowano w projekcie VORTOLIFT 2SPLIT będące systemowym 
rozwiązaniem firmy Borysowski.  
Dane techniczne zaprojektowanego urządzenia: 
- typ 2 SPLIT 
- króciec tłoczny śr. 40 mm 
- max. wysokość tłoczenia – 11 m 
- max wydajność urządzenia – 350 l/min 
- moc silnika – 0,6 kW 
- napięcie zasilania – 230 V 
- pojemność zbiornika – 4 l 
- typ wirnika – otwarty 
- króćce doprowadzające – Ø 1 x 40 i 1 x 100. 
 
Materiały. 
Przewidziano montaż 1 umywalki na półpostumencie oraz 1 miski ustępowej stojącej typu kompakt.  
Przybory sanitarne stosować wg projektu architektury. 
Na przewody odpływowe stosować rury z PP o połączeniach kielichowych oraz rury z PE w części 
instalacji tłocznej. 
Uchwyty dla niepełnosprawnych wg projektu architektury. 
 
Badanie szczelności 
Badania szczelności powinny być wykonane przed zakryciem rurociągów, w których prowadzona jest 
instalacja kanalizacji wewnętrznej. 
Kanalizacyjne przewody odpływowe (poziomy) odprowadzające ścieki sprawdza się na szczelność, 
poprzez oględziny po napełnieniu wodą instalacji. 
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4. WENTYLACJA WSPOMAGAJĄCA. 
Zakres prac obejmuje montaż w pomieszczeniu w.c. na otworze wlotowym do kanału wentylacyjnego 
wentylatora łazienkowego. Zastosować wentylator łazienkowy uruchamiany z układu oświetlenia 
pomieszczenia. Po wyłączeniu oświetlenia wentylator wyłączał się będzie automatycznie z 
nastawialnym opóźnieniem. 
Wentylator podłączyć do instalacji elektrycznej wg odrębnego projektu branży elektrycznej. 
 
5. UWAGI KOŃCOWE. 

• Wszystkie użyte materiały i urządzenia powinny odpowiadać Polskim Normom oraz posiadać 
świadectwa dopuszczenia ich do stosowania w budownictwie. 

• Wszelkie prace prowadzić zgodnie z wymaganiami odbioru i eksploatacji. 

• Prace prowadzić zachowując wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 

III. ZESTAWIENIE ARMATURY I URZĄDZEŃ  

INSTALACJA WOD - KAN. 

POZ. WYSZCZEGÓLNIENIE JEDN. ILOŚĆ UWAGI 

1 Pojemnościowy elektryczny podgrzewacz c.w.u. 
V = 15 l  

kpl. 1 w komplecie 
zestaw 

przewodów i 
zawór 

bezpieczeństwa 

2 rozdrabniacz pompujący typu 2 SPLIT kpl. 1  

3 umywalka z półpostumentem kpl. 1  

4 miska ustępowa stojąca typu kompakt kpl. 1  

5 bateria umywalkowa kpl. 1  

6 Zawory kulowe odcinające Ø15 szt. 2  

7 Zawór kulowy odcinający do spłuczki ustępowej szt. 1  

 
INSTALACJA WENTYLACJI. 

POZ. WYSZCZEGÓLNIENIE JEDN. ILOŚĆ UWAGI 

1 Wentylator łazienkowy, z włączaniem z 
instalacji oświetlenia i z nastawialnym 
opóźnieniem wyłączenia 

kpl. 1  

 
Opracował: 

 
mgr inż. Andrzej Balcewicz 


