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1. ZAKRES I PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Zakres opracowania:

Uwaga!  Wszystkie  nazwy  własne  i  marki  handlowe  elementów  budowlanych,  systemów,  urządzeń  i

wyposażenia,  zostały  użyte  w  niniejszym  opracowaniu  w  celu  określenia  odpowiedniego  standardu

wykonania,  wyposażenia  budynku  i  wykonania  obliczeń.  Wykonawca  ma  prawo  wnioskować  o

zastosowanie  rozwiązań  własnych,  pod  warunkiem,  że  nie  zostanie  obniżony  określony  w  projekcie

standard. Wprowadzone rozwiązania techniczne i materiałowe nie mogą pociągać za sobą zwiększenia

kosztów  inwestycji  ani  zmieniać  zasadniczych  rozwiązań  projektowych  i  muszą  uzyskać  akceptację

Inwestora.

• Przedmiotem  opracowania  jest  projekt  instalacji  sanitarnych  dla  przebudowy  parteru  w

budynku nr 365 na terenie A.M.W. w Gdyni przy ul. Śmidowicza 69 dz. nr 2098 obręb 0021

• W okresie od czerwca do sierpnia 2016 roku przeprowadzona została modernizacja instalacji

centralnego ogrzewania, ciepłej i ziemnej wody użytkowej oraz instalacja kanalizacji sanitarnej.

Zmodernizowane zostały główne szachty i  piony instalacyjne, prace remontowe obejmowały

także  remont  istniejącego  węzła  centralnego.  W  ramach  tego  projektu  przewiduje  się

rozbudowę  istniejącej  instalacji  dla  nowo  wydzielonych  pomieszczeń  według  branży

architektonicznej. Na rysunkach S-1 i S-2 zaznaczony został zakres instalacji zmodernizowanej w

sierpniu  tego  roku  oraz  pozostały  do  wykonania  zakres  podejść  instalacyjnych  od  zaworów

odcinających do urządzeń sanitarnych lub punktów poboru wody.

• Projekt  obejmuje  także,  wykonanie  instalacji  mechanicznej  wywiewnej  dla  wydzielonych

pomieszczeń na poziomie parteru budynku nr 365 na terenie AMW.

• Poniższy opis techniczny musi być rozpatrywany łącznie z częścią rysunkową. Wszystkie systemy

lub  urządzenia  wyszczególnione  tylko  w  opisie  technicznym,  a  nie  przedstawione  w  części

rysunkowej lub odwrotnie,  należy traktować jako pełnoprawne z tymi,  które opisano w obu

częściach - opisowej i rysunkowej opracowania.

• Projektant dołożył  wszelkich starań by projekt  obejmował wszystkie elementy niezbędne do

wybudowania i funkcjonowania założonego przedsięwzięcia. Dotyczy to w równej mierze jakości

i  standardu  użytkowo  –  estetycznego  materiałów  oraz  wyrobów  przedstawionych  w

dokumentacji.

• Materiały i wyroby użyte w budynku:



◦ Każdy  dostawca  materiałów  i  urządzeń  zobowiązany  jest  do  dostarczenia  inwestorowi

certyfikatów  CE  i  deklaracji  właściwości  użytkowych,  aprobat,  atestów,  świadectw

dopuszczenia  wymaganych  prawem  budowlanym,  rozporządzeniami  szczegółowymi  i

wszelkimi właściwymi przepisami oraz wymaganiami Inwestora.

◦ Producenci,  dostawcy,  dystrybutorzy,  importerzy,  wykonawcy,  podwykonawcy  i

usługodawcy  zobowiązani  są  do  wydania  deklaracji  zgodności  stwierdzającej,  ze  wyrób,

proces  lub  usługa  są  zgodne  z  dokumentami  normatywnymi  w  naszym  kraju.  Należy

bezwarunkowo użyć materiałów i wyrobów wymienionych w opisie standardów. Materiały

alternatywne  mogą  być  zaakceptowane  przez  projektanta  po  przedłożeniu  dowodu

równoważności jakościowej.

◦ Wszelkie zastosowane materiały i urządzenia muszą posiadać polskie atesty i dopuszczenia,

wymagane przez obowiązujące przepisy. Wymagania i zasady stosowania opisane w kartach

technicznych materiałów oraz wyrobów muszą być ściśle przestrzegane przez wykonawcę.

Szczególnie  należy  zwrócić  uwagę  na  wzajemne  oddziaływanie  różnych  materiałów.

Rozwiązania materiałowe należy stosować systemowo, gdyż jako takie posiadają właściwe

certyfikaty,  nie  jest  dopuszczalne  łączenie  produktów  różnych  producentów  w  zakresie

jednego rodzaju prac budowlanych.    

◦ Materiały naturalne winny być selekcjonowane dwustopniowo: u producenta i na miejscu

budowy.

◦ Żaden  z  użytych  materiałów  i  elementów  budowlanych  nie  może  zawierać  substancji

szkodliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, a w szczególności: ołowiu, azbestu, kadmu,

rtęci, wskazywać radioaktywności.

◦ Nie mogą być  przekroczone wartości  graniczne substancji,  dla  których takie  wartości  są

określone  w  prawie,  normach  i  przepisach,  w  szczególności:  chloroweglowodory,

chlorofenol  (PCP),  estry  kwasu  fosforowego,  polichlorowane  bifenole,  formaldehyd,

izocjanat, chlorek winylowy, fenol, styrol, toluol, ksylol, benzol.

  Zastrzeżenie kompletności:

• Niniejszy  opis  obejmuje  najistotniejsze  roboty  związane  z  wykonaniem  przebudowy

pomieszczeń na parterze budynku nr 365. Roboty nieopisane i  nie wspomniane poniżej

będą przewidziane przez Wykonawcę na podstawie analizy rysunków branży sanitarnej oraz

opisów i  rysunków konstrukcji,  architektury,  branży  elektrycznej.  Roboty,  o  których  nie



wspomina się w niniejszym opracowaniu, a które są niezbędne z punktu widzenia sztuki

budowlanej, będą przewidziane w oferowanym świadczeniu. Wszelkie warianty rozwiązań

muszą być uzgodnione z Projektantem i Inwestorem.

• Zastrzeżenie zgodności:

◦ Jakiekolwiek niezgodności lub różnice mogące wystąpić w informacjach, zawartych w

poszczególnych  dokumentach  niniejszego  opracowania  (ewentualnie  wynikających  z

niezgodności gabarytów obiektu budowy względem niniejszego dokumentu) muszą być

zgłoszone Projektantowi.

◦ Skutki  wszelkich  działań  i  decyzji  wynikających  z  niezgodności  nie  zgłoszonych  do

Projektanta i Inwestora ponosi Wykonawca.

• Wymóg koordynacji międzybranżowej:

◦ Obowiązkiem  Wykonawcy  danego  rozdziału  robót  jest  gotowość  do  koordynacji  z

wszystkimi wykonawcami robót związanych z ta częścią budynku.

• Zastrzeżenie rozwiązań alternatywnych:

◦ Rozwiązania  alternatywne  wprowadzone  przez  Wykonawcę  i  zaakceptowane  przez

Projektanta  i  Inwestora,  powodujące  dodatkowe  prace  projektowe  mogą  być

wykonane jedynie przez Projektanta niniejszej dokumentacji na koszt Wykonawcy

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

 

• Projekt architektoniczny,

• Wytyczne Inwestora,

• Wytyczne projektowania,

• Dokumentacja archiwalna,

• Obowiązujące normy i przepisy.

3. INSTALACJA WOD.-KAN.

 

• Instalację  wodociągową  na  parterze  budynku  zaprojektowano  z  rur  plastikowych  typu  PE-

RT/AL/PE-HD.  W  okresie  czerwiec  -  sierpień  2016  roku  pod  istniejącym  stropem  między-

kondygnacyjnym wyremontowane zostały główne szachty i piony instalacji wod.-kan..



• Przewody instalacji  w.u.  od zawodu odcinającego do podejścia pod punkt poboru wody lub

urządzenie sanitarne należy prowadzić w projektowanych ścianach działowych lub w przestrzeni

pod projektowanym sufitem podwieszanym.

• Po przeprowadzonej modernizacji  w okresie  czerwiec  -  sierpień 2016 roku wyremontowane

zostały  przewody  kanalizacji  sanitarnej  wraz  z  korektą  ich  położenia  według  koncepcji

architektonicznej przebudowy parteru budynku 365. W związku z tym projekt ten przewiduje

wykonanie podejścia w istniejących posadzkach do:

◦ pod umywalki – wykonać należy z rury PCV 50 w posadzce i projektowanej ścianie działowej

– sztuk 36,

◦ pod kabiny  prysznicowe –  wykonać  z  rury  PCV  50  w posadzce  i  projektowanej  ścianie

działowej – sztuk 26,

◦ pod misy ustępowe – wykonać z rur PCV 110 w posadzce i projektowanej ścianie działowej

lub  zabudowie  z  podtynkowym  stelażem  pod  misę  ustępową  (w  zależności  od

pomieszczenia sanitarnego, w którym zlokalizowana jest misa ustępowa) – sztuk 35,

◦ pod podejście odpływowe w pralniach – wykonać z rur PCV 32 w posadzce i projektowanej

ścianie działowej z zakończeniem na danej ścianie – sztuk 2,

◦ pod wpusty podłogowe – wykonać z rur PCV 50 w posadzce – sztuk 3,

◦ pod zlewy - wykonać należy z rury PCV 50 w posadzce i projektowanej ścianie działowej –

sztuk 6,

• Przewody  kanalizacji  sanitarnej  od  miejsc  wyprowadzenia  do  projektowanego  przyborów

sanitarnych  (opisanych  powyżej)  prowadzić  w  posadzce  do  i  w  bruzdach  ściennych  w

projektowanych ścianach działowych ze spadkiem w kierunku przyłącza lub przyborów. Jeżeli

zajdzie  konieczność  korekty  istniejącej  trasy  pod  projektowane  podejścia  pod  przybory

sanitarne to wykonawca jest zobowiązany je wykonać w ramach realizacji tej inwestycji,

•  Ciepła  woda  dla  potrzeb  bytowo-gospodarczych  przygotowywana  jest  w  istniejącym

zmodernizowanym  węźle  centralnym.  Ilość  dostarczanej  ciepłej  wody  użytkowej  jest

wystarczająca dla pokrycia zapotrzebowania na wodę dla budynku.

• W celu regulacji  instalacji  c.w.u.  pod każdym z pinów musi  być wyposażony termostatyczny

zawór  cyrkulacyjny  dn15  z  napędem  termicznym   oraz  czujnikiem  temperatury.  Napędy

termiczne oraz czujniki należy podłączyć do elektronicznego regulatora, który musi znajdować



się w pomieszczeniu technicznym węzła centralnego 0/123.

• Przewody kanalizacyj sanitarnej w budynku zastosować rury PCV-U (lite)

• Dla  zapewnienia  właściwej  pracy  instalacji  kanalizacyjnej  sanitarnej  należy  sprawdzić  czy

wykonane piony wentylacyjne jako przedłużenie pionów spustowych są sprawne i nie wymagają

modernizacji.

• U podstawy pionów zastosować rewizje kanalizacyjne zamykane szczelnie pokrywą. 

4. INSTALACJA WODY PPOŻ. 

• Dla ochrony p. poż. budynku zaprojektowano instalację hydrantową z rur ocynkowanych bez

szwu wg PN-H-74200:1998. Zasilać ona będzie projektowane wewnętrzne hydranty p.poż. Ø25 z

węzłem półsztywnym o długości 30 m zlokalizowane zgodnie z częścią graficzną opracowania.

Projektowane  hydranty  zamontować  w  typowej  natynkowej  szafce  hydrantowej.  Zawory

hydrantowe umieścić na wysokości 1,35 m od podłogi.  Rozmieszczenie hydrantów wg części

rysunkowej opracowania.

• Zapotrzebowanie  wody  do  celów  ppoż.:  Qppoż. =  2dm3/s  przy  założeniu  jednoczesności

działania  dwóch  hydrantów  HP25  według  Rozporządzenia  Ministra  Administracji  i  Spraw

Wewnętrznych z dn. 7 czerwca 2010 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych

obiektów budowlanych i terenów.

• Na  podejściach  do  zaworów  czerpalnych  ze  złączką  do  węża  oraz  hydrantach zamontować

zawory antyskażeniowe typu HA odpowiedniej średnicy.

•  Na przewodzie wody użytkowej (przy odgałęzieniu z instalacją hydrantową) po modernizacji

instalacji  wod.-kan  w  2016  roku  zamontowano  zawór  pierwszeństwa  dn50  zabezpieczający

projektowaną  instalację  hydrantową  przed  niekontrolowanym  spadkiem  ciśnienia  na  skutek

nieszczelności.

• Instalację ppoż należy zaizolować termicznie.

• Mocowanie rurociągów za pomocą typowych uchwytów systemowych.

• W uwagi  na  brak  możliwości  uzyskania  wymaganego ciśnienia  na  wylocie  z  prądownicy  po

modernizacji  w 2016 roku zamotowano hydrofor z pompą zapasową. Urządzenie to pozwoli

osiągnąć  wymagane  ciśnienie  dla  celów  p.poż.  Dla  hydroforu  należy  przewidzieć  UPS

pozwalający na 1h pracy hydroforu.

 



5. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA. 

• Główne  przewody,  szachty  i  piony  instalacji  centralnego  ogrzewania  zostały  poddane

modernizacji  w  okresie  czerwiec  -  sierpień  w  2016  roku.  W  wyznaczonych  miejscach

zamontowane  zostały  zawory  odcinające  na  przewodach  instalacji  c.o.,  aby  podczas  prac

budowlanych  związanych  z  przebudową  pomieszczeń  parteru  budynku  365  można  było

kontynuować  modernizację  instalacji  c.o.  według  danego  projektu  budowlanego  z  nowym

podziałem pomieszczeń. Podczas przeprowadzonej modernizacji  w 2016 roku na istniejących

ścianach zewnętrznych wymienione zostały wskazane grzejniki  płytowo konwertorowych.  Na

rysunkach  branżowych  wyszczególniony  został  zakres  zmodernizowanej  części  instalacji  oraz

zakres, który należy wykonać według danego opracowania.

• Projekt  budowlany  przewiduje  wykonanie  instalacji  c.o.  o  zaworów  odcinających  do

projektowanych  grzejników  podczas  prac  budowlanych  związanych  z  wykonaniem  nowego

podziału  pomieszczeń  na  parterze  budynku  nr  365.  Wykonać  według  rysunków  branży

sanitarnej S-2.

• Instalację C.O. dla budynku wykonano w układzie poziomym, dwururowym o parametrach wody

grzejnej 75/55°C. Pozostałą część instalacji projektuje się w ten sam sposób, jak dotychczas w

układzie poziomym, dwururowym jako rury stalowe

• Zasilanie  w  ciepło  odbywa  się  z  istniejącego  węzła  cieplnego,  którego  moc  grzewcza  jest

wystarczająca  dla  pokrycia  zapotrzebowania  na  ciepła  dla  projektowanej  przebudowy

pomieszczeń na parterze budynku nr 365 na terenie AMW w Gdyni.

• Jako elementy grzejne dla pomieszczeń objętych zakresem opracowania, zastosowano grzejniki

płytowe konwektorowe. Rodzaj i wymiary grzejników zgodnie z częścią graficzną. Na rysunkach

zaznaczone są projektowane i istniejące grzejniki. Zakres prac obejmuje wykonanie podejścia od

istniejących zaworów odcinających instalację c.o. do projektowanych grzejników. Projektuje się

zamontowanie  nowych  grzejników  z  podejściem  bocznym.  Grzejniki  należy  montować  w

minimalnej odległości od ściany 5cm, a od posadzki 10cm. 

• W trakcie modernizacji instalacji c.o. w 2016 roku główne przewody instalacji C.O. prowadzone

były  pod  istniejącym  stropem  między-kondygnacyjnym.  Projektowane  podejścia  instalacji  w

poziomie należy prowadzić także pod istniejącym stropem, natomiast pionowe podejścia należy

wykonać  w  projektowanych  ścianach  działowych  i  projektowanym  ociepleniu  ściany

zewnętrznej z piany PUR z zabudową GK. 

• Podejścia  do  grzejników  wykonać  od  dołu  zgodnie  z  częścią  graficzną  opracowania.  Przy



przejściach przez przegrody oraz w bruzdach przewody zabezpieczyć przed tarciem. Przestrzeń

między tuleją a przewodem wypełnić kitem plastycznym lub elastycznym.

• Przewody należy prowadzić w sposób zapewniający właściwą kompensację wydłużeń cieplnych.

Konstrukcja wsporników ma zapewnić swobodne osiowe przesuwanie się rur.

• Rurociągi  rozprowadzone  pod  sufitem  i  prowadzone  na  tynkowo  izolować  otuliną

prefabrykowaną o grubości równej średnicy rury.

• Po dokonaniu odbioru rurociągów i przeprowadzeniu prób, rurociągi stalowe po oczyszczeniu

ich do 2-go stopnia czystości należy zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez pomalowanie zgodnie

z instrukcją KOR-3A.

• Po  zakończeniu  malowania  wszystkie  rurociągi  stalowe  izolować  otuliną  z  wełny  skalnej  z

płaszczem ze zbrojonej folii  aluminowej z samoprzylepną zakładką o grubościach zgodnych z

WT2014.  Izolacja  kształtek  w tym łuków wykonać  otuliną  z  wełny  skalnej  oraz  osłoną  PCV.

Połączenia poprzeczne łączyć taśmą aluminiową samoprzylepną. Płaszcz ochronny izolacji  nie

wymaga konstrukcji wsporczej. Otulina stanowi równocześnie izolacje przeciwkondensacyjną. 

Współczynnik przewodzenia ciepła λ = 0,035 W/mK dla 20 st.C.

• Stosować następujące zasady przy prowadzeniu instalacji:

◦ nie wolno prowadzić przewodów instalacji ogrzewczej powyżej przewodów elektrycznych.

◦ nie wolno prowadzić przewodów instalacji ogrzewczej nad rozdzielnicami, szafami IT.

◦ nie wolno prowadzić przewodów instalacji ogrzewczej poniżej przewodów instalacji wody

zimnej

◦ minimalne odległości  przewodów wody grzewczej od przewodów elektrycznych powinny

wynosić 10cm.

• W miejscach przejść rurociągów przez przegrody budowlane należy stosować tuleje ochronne,

przy czym w miejscach tych nie może być połączeń rur. Przestrzeń między rurociągiem a tuleją

ochronną, ma być wypełniona szczeliwem elastycznym. Tuleje przechodzące przez ściany mają

wystawać ok. 0,5cm. Tuleja ochronna ma być na stałe osadzona w przegrodzie budowlanej. 

• W  celu  regulacji  instalacji  C.O.  na  każdym  z  istniejących  pionów  zostały  zamontowane

automatyczne zawory równoważące.



6. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ WYCIĄGOWEJ. 

• Instalacja  wentylacji  na  poziomie  parteru  budynku  realizować  będzie  zadanie  dostarczenia

świeżego powietrza  przez  projektowane nawiewniki  okienne i  usuniecie  powietrza  zużytego

poprzez  projektowane  wyrzutnie  dachowe  i  ścienne  wspomagane  przez  projektowane

wentylatory kanałowe. 

• Dokładna lokalizacja poszczególnych elementów wentylacyjnych nawiewnych oraz wywiewnych

wg części graficznej niniejszego opracowania na rysunkach S-3 i S-4.

• Przy wyborze urządzeń brano ściśle pod uwagę parametry akustyczne zastosowanych urządzeń. 

• Wszystkie  zaproponowane  urządzenia  posiadają  wymagane  prawem  budowlanym  atesty  i

dopuszczenia.

• Ilość powietrza obliczono na podstawie ilości osób oraz ilości powietrza dla 1 osoby (przyjęto

30m3/h na osobę)

•  Ilość powietrza dla pomieszczeń sanitarno-higieniczncyh obliczono na podstawie ilości urządzeń

sanitarnych oraz przypadającym mi ilością powietrza.

• Nawiew  powietrza  do  pomieszczeń  noclegowych  następować  będzie  poprzez  projektowane

nawiewniki  okienne  higiosterowane  z  podkładką  montażową  i  okapem  standardowym  o

wydajności 5- 30m3/h.

• Nawiew  powietrza  do  pomieszczeń  higienioczno-sanitarnych  odbywać  się  będzie  pośrednio

przez wydzielone pomieszczenia noclegowe za pomocą kratek wentylacyjnych na dole drzwi o

powierzchni 220 cm2.

• Wywiew powietrza zużytego z pomieszczeń sanitarno-higienicznych realizowany będzie poprzez

indywidualne systemy wyciągowe zlokalizowane zgodnie z częścią graficzną opracowania. 

• Wyrzut zużytego powietrza będzie odbywać się poprzez zaprojektowane wyrzutnie dachowe

typu HAN -125, 160 lub 200 lub wyrzutnie ścienne z stalową kratką wentylacyjną.  Wielkość

średnicy zależy od ilości wyciąganego powietrza. Wyrzut wspomagać będą projektowane trzy

rodzaje  wentylatorów  kanałowcych  wraz  z  osprzętem  i  wentylatory  sufitowe.  Wentylatory

kanałowe wyposażyć trzeba w klapy zwrotne oraz tłumiki kanałowe dobrane do poszczególnej

średnicy kanału.

PARAMETRY TECHNICZNE WENTYLATORÓW WYCIĄGOWYCH:



W1: 

◦ wentylator sufitowy montowany w modułowym suficie podwieszanym

◦ pasuje do otworów o średnicy fi 120 i fi 125

◦ o wydajności 180 m3/h,

◦ niski poziom ciśnienia akustycznego  – do 33,0 db[A]

◦ wyposażony  w  silnik  elektryczny  230  V  50HZ  z  łożyskami  kulowymi  z  mocowaniami

antywibracyjnymi, 

◦ stopień ochrony IP 45

◦ zabezpieczony przed porażeniem prądem w klasie II, 

W2:

◦ wentylator kanałowy,

◦ pasuje do kanałów o średnicy 160 mm,

◦ o wydajności - 580/430 m3/h,

◦ niski poziom ciśnienie akustycznego - 22/17 [dB],

◦ pobór mocy - 50/44 W,

◦ zasilanie urządzenia - 230 V,

◦ łożysko -  kulkowe,

◦ Spręż – 275/230 Pa,

W3:

◦ wentylator kanałowy,

◦ pasuje do kanałów o średnicy 125 mm,

◦ o wydajności - 380/280 m3/h,

◦ niski poziom ciśnienie akustycznego - 20/19 [dB],

◦ pobór mocy - 30/22 W,

◦ zasilanie urządzenia - 230 V,

◦ łożysko -  kulkowe,

◦ Spręż – 142/118 Pa,

W4:

◦ wentylator kanałowy,



◦ pasuje do kanałów o średnicy 200 mm,

◦ o wydajności - 800/700 m3/h,

◦ niski poziom ciśnienie akustycznego – 19/18 [dB],

◦ pobór mocy - 70/60 W,

◦ zasilanie urządzenia - 230 V,

◦ łożysko -  kulkowe,

◦ Spręż – 270/250 Pa,

• Wszystkie  kanały  wentylacyjne  wykonać  z  ocynkowanej  blachy  stalowej  i  przewodów

elastycznych.  Kanały  wentylacyjne  wykonać  i  zmontować  w  klasie  szczelności  A  (PN-B-

76001:1996, PN-B-76002:1996, PN-B-03434:1999) z blach stalowych ocynkowanych (przewody

o przekroju okrągłym wykonane z blachy ocynkowanej zwiniętej spiralnie). 

• Kanały wentylacyjne prowadzone wewnątrz budynku należy zaizolować wykonać z mat wełny

mineralnej o grubości 40mm.

• Kanały wentylacyjne prowadzone na zewnątrz budynku należy zaizolować wykonać z mat wełny

mineralnej o grubości 80mm osłonięte płaszczem.

• W ścianach oddzielenia pożarowego należy wykonać przepusty instalacyjne w określonej klasie

odporności ogniowej REI 60. 

 7. WYTYCZNE BRANŻOWE.

7.1. BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNE

• wykonać otwory do prowadzenia instalacji, następnie otwory te zabezpieczyć przed wpływem

czynników atmosferycznych

• w drzwiach do pomieszczeń, w których zaprojektowano instalację wentylacji wywiewnej należy

zamontować kratki kontaktowe o przekroju minimum 220 cm2,

• zapewnić  dojście  serwisowe  do  wszystkich  elementów  instalacji  sanitarnych,  wymagających

okresowej regulacji, przeglądu itp. z pomocą dostępu do sufitu podwieszanego lub za pomocą

drzwiczek lub otworów rewizyjnych;

7.2. Elektryczne

• wykonać  zasilania  elektryczne  do  wszystkich  zaprojektowanych  urządzeń  –  wentylatorów

sufitowych, kanałowych i UPS dla hydroforu, 

• wykonać instalację uziemiającą urządzenia. 



7.3. Przejścia przez przegrody ppoż. 

• Wszystkie przejścia przewodów instalacji wentylacji oraz rurociągów w miejscu przejścia przez

elementy  oddzielenia  przeciwpożarowego  należy  zabezpieczyć  do  odporności  ogniowej

przegrody według rysunku S-3, za pomocą opasek pęczniejących ogniochronnych EI 30, klap

przeciwpożarowych odcinających do kanałów okrągłych o klasie REI 60.

• Dla  zabezpieczeń  przejść  przez  przegrody  wydzielenia  ogniowego  kanałów  wentylacyjnych

stosować przeciwpożarowe klapy odcinające o klasie odporności ogniowej EI 60 równej klasie

elementu oddzielenia przeciwpożarowego – w przypadku występowania takich przejść. 

•  Przewody wentylacyjne prowadzone przez strefę pożarową, której nie obsługują, obudować

elementami  o  odporności  ogniowej  EI  wymaganej  dla  elementów  oddzielenia

przeciwpożarowego tej strefy – w przypadku występowania takich przejść.

• Zamocowania  przewodów  do  elementów  budowlanych  wykonać  z  materiałów  niepalnych,

zapewniających  przejęcie  siły  powstającej  w  przypadku  pożaru  w  czasie  nie  krótszym  niż

wymagany dla klasy odporności ogniowej przewodu lub klapy odcinającej. 

• Przy  przejściu  przez  przegrody  oddzielenia  pożarowego  rurami  stalowymi  należy  uszczelnić

ogniochronną masą uszczelniającą elastyczną.

• W przypadku poprowadzenia  rur  palnych poprzez przegrodę oddzielenia pożarowego należy

zabezpieczyć je obejmami ppoż. lub opaskami ognioochronnymi  montowanymi z każdej strony

ściany oddzielenia p.poż.

• Dla rur palnych o mniejszej średnicy niż 32mm, należy stosować ogniochronną pęczniejącą masę

uszczelniającą  o  klasie  odporności  ogniowej  EI  120.  Masę  tę  można  łączyć  z  zaprawą

ogniochronną EI 120. 

• W przypadku prowadzenia rur z np. PVC, PP, PE o średnicach zewnętrznych od 32 do 200 mm i

grubościach ścianek od 1,8 do 11,8 mm można stosować również kasety ogniochronne służące

do  uszczelniania  przejść  instalacyjnych  rur  z  tworzyw  sztucznych  w  ścianach  i  stropach

wykonanych  z  cegły  pełnej,  dziurawki,  z  betonu zwykłego  lub  z  gazobetonu o  grubości  nie

mniejszej niż 10 cm w przypadku ścian oraz 15 cm w przypadku stropów. Przejścia instalacyjne

rur  z  tworzyw sztucznych uszczelnione kasetami  ogniochronnymi spełniają  wymagania  klasy

odporności ogniowej EI 120. Oznacza to, że szczelność i izolacyjność ogniowa przejścia nie jest

mniejsza  niż  120  minut.  W  przypadku  przejść  w  stropach  i  ścianach  o  wymaganej  gazo-  i

dymoszczelności przestrzeń między rurami a ścianami otworu powinna być przed założeniem



kaset dokładnie wypełniona zaprawą cementową. 

•  Zabezpieczenia  te  należy  stosować  w  przypadku  występowania  przejść  przez  przegrody

oddzielenia pożarowego. 

8.4. Izolacje termiczne. 

• Całość  instalacji  C.O.,  ciepła  technologicznego,  ciepłej  wody  użytkowej,  wody  zimnej  i

 cyrkulacyjnej musi być izolowana termicznie. 

•  Wszystkie rurociągi  należy zaizolować termicznie  izolacją odporną na temperaturę 100oC i

współczynniku przewodności cieplnej λ= 0,035 W/mK. Grubość izolacji wg poniższej tabelki: 

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

8
Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone wewnątrz

izolacji cieplnej budynku)
40 mm

9
Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone na zewnątrz

izolacji cieplnej budynku)
80 mm

 

•  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.

•  Preferowana  izolacja  prefabrykowana  ze  spienionej  pianki  polietylenowej  w  płaszczu

ochronnym z foli dla średnic poniżej DN32 oraz izolacja z prefabrykowanej wełny mineralnej w

płaszczu ochronnym z foli aluminiowej dla średnic pozostałych. 

• Rurociągi rozprowadzone podposadzkowo izolować otuliną prefabrykowaną o gr. 6mm.

8. UWAGI KOŃCOWE

• Wszystkie roboty prowadzić  i  wykonać zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz Warunkami

Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych cz. II.

• Realizację robót prowadzić:

• zgodnie z niniejszym projektem

• w pełnej koordynacji z innymi robotami budowlano – instalacyjnymi

• z zachowaniem obowiązujących przepisów B.H.P.

• zgodnie z instrukcjami montażu producentów materiałów i urządzeń. 

• W przypadku zaistnienia problemów technicznych w trakcie realizacji należy je konsultować z

projektantem. 

• Nie wyklucza się innego prowadzenia przewodów i kanałów po konsultacji z projektantem.
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INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZEŃSTWA 
I OCHRONY ZDROWIA 

W CZASIE BUDOWY 

NAZWA
INWESTYCJI

PRZEBUDOWA PARTERU BUDYNKU NR 365
NA TERENIE AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ W GDYNI

INWESTOR
AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ

im. Bohaterów Westerplatte
w Gdyni

ADRES
INWESTYCJI

Akademia Marynarki Wojennej
ul. Śmidowicza 69, budynek nr 365

81-127 Gdynia
dz. nr 2098 obręb 0021

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane 
(tekst jednolity: Dz.U. nr 2016, poz. 290 z 2016r.) 

oświadczam, iż niniejszy projekt budowlany został sporządzony 
zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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Gdańsk, wrzesień 2016 r. 



PODSTAWA OPRACOWANIA

            Rozporządzenie ministra infrastruktury z 23 czerwca 2003r.w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 r. Nr 120, poz. 
1126 )

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

W trakcie wykonywania robót budowlano-instalacyjnych należy przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa
i higieny pracy. 

W szczególności należy zwrócić uwagę na następujące zagadnienia:

• praca na wysokości (dopuszcza się do pracy na wysokości tylko osoby posiadające odpowiednie 
badania lekarskie),

• zastosowanie materiałów i urządzeń ciężkich,

• stosowanie materiałów żrących lub cuchnących - chemikaliów niebezpiecznych grożących 
zatruciem lub uszkodzeniem powłoki skórnej,

• praca z narzędziami elektrycznymi (elektronarzędzia, spawanie),

• występowanie gorącej wody oraz zgrzewania materiałów,

• hałas pochodzący od maszyn i urządzeń,

• wykonywanie wykopów (zabezpieczenia przed zasypaniem ziemią).

W trakcie robót budowlano-instalacyjnych należy przede wszystkim chronić głowę i oczy. Bezwzględnie 
używać okularów ochronnych, kasków, rękawic i obuwia z osłoną palców. Bezwzględnie stosować różnego 
rodzaju osłony, zabezpieczenia, siatki poziome i pionowe, balustrady i odbojnice. Pracownicy zatrudnieni 
przy realizacji robót muszą być przeszkoleni w zakresie BHP.

BRANŻA PROJEKTANT: NR UPRAWNIEŃ: DATA: PODPIS:

SANITARNA mgr inż. 
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