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1. Podstawa opracowania 
 Zlecenie Inwestora 
 Projekt architektoniczno – budowlany 
 Obowiązujące normy i przepisy 
2. Zakres opracowania 
Opracowanie obejmuje swoim zakresem: 
 Instalację centralnego ogrzewania; 
 Instalację kanalizacji sanitarnej; 
 Instalację wody zimnej i ciepłej; 
 Instalację hydrantową p.poż.; 
 Instalację wentylacji grawitacyjnej oraz mechanicznej pomieszczeń sanitarnych; 
3. Dane ogólne, stan istniejący 
Zakresem opracowania jest projekt rozbudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku remizy strażackiej 
na dzienny dom pobytu seniora w Międzyrzeczu. 
Budynek będzie zaopatrywane w ciepło na cele c.o. z istniejącego kotła na paliwo stałe zlokalizowanego w 
pomieszczeniu kotłowni w piwnicy budynku.  
Budynek będzie zaopatrywany w wodę zimną z istniejącego przyłącza wodociągowego z miejskiej sieci 
wodociągowej. 
Przygotowanie ciepłej wody użytkowej w budynku będzie się odbywało w lokalnych elektrycznych, 
przepływowych podgrzewaczach c.w.u. 
Ścieki sanitarne będą odprowadzane z parteru, 1 i 2 piętra budynku poprzez piony kanalizacyjne do istniejącej 
instalacji kanalizacyjnej w piwnicy budynku. 
Część budynku zajęta pod remizę strażacką tzn. pomieszczenie wozów bojowych i 2 pomieszczenia 
magazynowe na parterze budynku znajdują się poza zakresem opracowania. 
4. Instalacja centralnego ogrzewania 
4.1 Źródło ciepła 
Źródłem ciepła dla projektowanej instalacji centralnego ogrzewania będzie istniejący kocioł na paliwo stałe 
zlokalizowany w pomieszczeniu kotłowni w piwnicy budynku. Wewnętrzna instalacja c.o. będzie zasilana 
czynnikiem grzewczym o parametrach 90/70oC. 
Instalacja c.o. zabezpieczona będzie istniejącym przeponowym naczyniem wzbiorczym oraz istniejącym 
zaworem bezpieczeństwa znajdującymi się na wyposażeniu kotła. 
4.2 Zapotrzebowanie na ciepło 
Obliczenia zapotrzebowania na ciepło wykonano za pomocą programu do obliczeń projektowego obciążenia 
cieplnego. 
Obliczone zapotrzebowanie na ciepło na cele grzewcze dla projektowanego budynku wynosi 47,0 kW. 
4.3 Opis instalacji centralnego ogrzewania 
Instalację w budynku projektuje się jako dwururową wodną, w systemie zamkniętym. Instalacja będzie wykonana 
z rur typu PERT-AL-PERT lub równoważnych. 
Instalację zaprojektowano z rur typu PERT-AL-PERT z polietylenu o podwyższonych właściwościach 
temperaturowych, odpornego na wysokie temperatury wg DIN 16833. Rury gładkościenne, elastyczne, o 
wydłużalności cieplnej na poziomie 0.025mm/mK, szczelne na dyfuzję tlenu, odporne na cykliczne zmiany 
temperatury wg DVGW W 542, zachowujące swoje właściwości przy max. parametrach pracy 95°C i 6bar, 
posiadające współczynnik chropowatości względnej k=0,0004 i współczynnik przewodności cieplnej dla rury 0.4 
W/mK. Rury typu PERT-AL-PERT należy łączyć za pomocą systemowych kształtek zaprasowywanych, 
półśrubunków zaciskowych lub kształtek skręcanych mosiężnych. Kształtki wyposażone są w uszczelki typu o-
ring. 
 Prowadzenie przewodów oraz izolacja cieplna przewodów 
Przewody rozprowadzające instalację c.o. w piwnicy należy prowadzić natynkowo pod stropem pomieszczeń.  
Piony instalacji c.o. prowadzić należy podtynkowo w bruzdach ściennych zgodnie z częścią rysunkową 
opracowania. Przewody prowadzone natynkowo i podtynkowo należy zaizolować otuliną ze spienionej pianki 
polietylenowej. Grubość izolacji cieplnej przewodów wykonać zgodnie z Warunkami technicznymi jakimi powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie DZ.U Nr.75. wraz z późniejszymi zmianami.   
Przewody rozprowadzające należy prowadzić z minimalnym spadkiem 3‰ w kierunku źródła zasilania c.o. 
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Wydłużenia cieplne przewodów będą kompensowane naturalnie dzięki odpowiednim załamaniom trasy 
przewodów, rozmieszczeniem punktów stałych i przesuwnych. Na przewodach rozprowadzających należy 
przewidzieć montaż podpór stałych i przesuwnych zgodnie z zaleceniami producenta rur. 
Przejścia przez przegrody budowlane prowadzić w rurach ochronnych o średnicach pozwalających na swobodne 
ruchy cieplne przewodów centralnego ogrzewania. 

 
 Grzejniki 
Do ogrzewania części pomieszczeń zaprojektowano płytowe grzejniki stalowe, zaworowe, dolnozasilane o wys. 
600mm z wbudowaną wkładką zaworową termostatyczna lub równoważne. Na wkładkach zaworowych należy 
zamontować głowice termostatyczne DN15 lub równoważne. Na króćcach przyłączeniowych grzejników 
zasilanych od dołu należy zamontować zestaw przyłączeniowy grzejnikowy, prosty DN15 lub równoważne z 
możliwością opróżnienia grzejnika z wody. 
Wszystkie grzejniki powinny być wyposażone w boczny ręczny odpowietrznik (na wyposażeniu grzejnika) oraz 
korek. Do zamocowania grzejników stosować typowe zawiesia dostarczane przez producenta grzejników. 
Lokalizację grzejników zgodnie z częścią rysunkową opracowania. 
 Regulacja instalacji grzewczej 
Obliczenia regulacji hydraulicznej instalacji c.o. przeprowadzono przy pomocy programu komputerowego. 
Regulację nastawczą instalacji c.o. przeprowadzić przy pomocy: 
                  - nastaw wstępnych na projektowanych zaworach termostatycznych, 
Po montażu instalacji i wykonaniu próby ciśnieniowej należy wykonać nastawy wstępne na zaworach 
termostatycznych.  
Parametry pracy instalacji grzewczej: 
 Parametry instalacji c.o.    90/70°C 
 Całkowita moc instalacji c.o.   49 kW 
 Odpowietrzenie instalacji grzewczej 
W najwyższych punktach instalacji oraz na zakończeniach pionów należy zamontować automatyczne 
odpowietrzniki DN15. Przed odpowietrznikiem odpowietrzanie grzejników będzie się odbywać poprzez 
odpowietrzniki ręczne zainstalowane z boku grzejników. 
 Odwodnienie instalacji grzewczej 
Główne odwodnienie instalacji odbywać się będzie poprzez zawór spustowy umieszczony w pomieszczeniu 
kotłowni. 
 Napełnienie instalacji i uzupełnienie zładu 
Po wykonaniu nowej instalacji należy dokonać napełnienia instalacji poprzez układ napełniania instalacji, 
zlokalizowany w kotłowni. Uzupełnianie zładu należy dokonywać w sposób analogiczny. 
5. Instalacja wody zimnej i ciepłej 
Projektowana instalacja zimnej wody w budynku zasilana będzie z istniejącego przyłącza wodociągowego.  
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Instalację zimnej i ciepłej wody zaprojektowano z rur typu PERT-AL-PERT z polietylenu o podwyższonych 
właściwościach temperaturowych, odpornego na wysokie temperatury wg DIN 16833. Rury gładkościenne, 
elastyczne, o wydłużalności cieplnej na poziomie 0.025mm/mK, szczelne na dyfuzję tlenu, odporne na cykliczne 
zmiany temperatury wg DVGW W542, zachowujące swoje właściwości przy max. parametrach pracy 95°C i 6bar, 
posiadające współczynnik chropowatości względnej k=0,0004 i współczynnik przewodności cieplnej dla rury 0.4 
W/mK. Rury typu PERT-AL-PERT należy łączyć za pomocą systemowych kształtek zaprasowywanych, 
półśrubunków zaciskowych lub kształtek skręcanych mosiężnych. Kształtki wyposażone są w uszczelki typu o-
ring. 
Aby zapobiec niekontrolowanemu wypływowi wody z instalacji wody użytkowej w czasie pożaru (stopienie rur PE) 
należy zamontować na przewodach zasilających instalację zimnej wody użytkowej zawór elektromagnetyczny, 
pierwszeństwa w wersji normalnie beznapięciowo-zamkniętej, zgodnie z częścią rysunkową opracowania. 
Instalację od strony zasilania do zaworu pierwszeństwa należy wykonać z materiałów niepalnych (np. rur 
stalowych). Zawór wyposażyć w presostaty kontrolujące poziom ciśnienia w instalacji p.poż. Zawór 
pierwszeństwa zamknie dopływ wody do instalacji wody użytkowej w przypadku uruchomienia któregokolwiek z 
hydrantów, lub podczas zaniku napięcia w budynku.  
 Przewody wodociągowe w budynku należy prowadzić w bruzdach ściennych lub natynkowo pod stropem 
pomieszczeń. Podejścia do baterii czerpalnych prowadzić w bruzdach ściennych i zaizolować otulinami z pianki 
polietylenowej PE o grubości 6mm.  
Podłączenie umywalek, misek ustępowych i zlewozmywaków wykonać przy pomocy wężyka elastycznego 
zbrojonego. Przed wężykiem zainstalować zawór kulowy ćwierćobrotowy. Średnica zaworu oraz wężyka wg 
średnicy podejścia. 
 Przewody prowadzone natynkowo i podtynkowo należy zaizolować otuliną ze spienionej pianki polietylenowej. 
Grubość izolacji cieplnej przewodów wykonać zgodnie z Warunkami technicznymi jakimi powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie DZ.U Nr.75 wraz z późniejszymi zmianami. 
Przejścia przez przegrody budowlane prowadzić w rurach ochronnych o średnicach pozwalających na swobodne 
ruchy cieplne przewodów zimnej i ciepłej wody. 
Przejścia przewodów rozdzielczych przez przegrody budowlane w miejscach oddzielenie przeciwpożarowego 
prowadzić w przepustach ogniochronnych (obejmy). Obejmy (osłony) ogniochronne na przewody instalacyjne z 
PP należy stosować w miejscach oddzielenia przeciwpożarowego dla rur palnych. Sposób montażu w stropie – 
jedna opaska wewnątrz od spodu stropu, w ścianie - po obu stronach ściany. Szczeliny między rurą z tworzywa 
sztucznego i otworem w ścianie muszą być wypełnione masą uszczelniającą.  

 
 
 Źródło ciepłej wody 
Instalacja c.w.u. zasilana będzie z lokalnych elektrycznych, przepływowych podgrzewaczy c.w.u. U=230V o mocy 
4,4kW oraz 6,0kW. Podgrzewacze w wersji podumywalkowej wyposażone w miedziane grzałki i zawór 
regulacyjny. Montaż podgrzewaczy zgodnie z wytycznymi producenta. 
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 Rozliczenie zużycia wody zimnej  
Dla projektowanego budynku rozliczenie zużycia wody zimnej realizowane będzie poprzez nowoprojektowany 
wodomierz wody zimnej zlokalizowany w pomieszczeniu kotłowni w piwnicy budynku. Istniejący wodomierz ze 
względu na ja go wielkość należy wymienić na nowy.  
 Na przepływ wody pożarowej w budynku dobrano wodomierz wody zimnej, skrzydełkowy Q3=10,0m3/h 
(Q4=12,5m3/h) DN32. 
Zestaw wodomierzowy dla budynku dworca wykonać w składzie: 
- zawór kulowy odcinający DN50 
- wodomierz Q3=10,0m3/h  Q4=12,5m3/h DN32 
- zawór kulowy odcinający DN50 
- zawór antyskażeniowy EA DN32 
- zawór kulowy odcinający DN50 
6. Instalacja hydrantowa 
Projektowane hydranty DN25 zasilane będą z nowoprojektowanej instalacji hydrantowej. Instalację hydrantową 
zaprojektowano z rur stalowych ocynkowanych zewnętrznie. Główne rozprowadzenie instalacji zaprojektowano w 
piwnicy pod stropem pomieszczeń. Instalację wykonać natynkowo. Przewody prowadzone natynkowo należy 
zaizolować otuliną ze spienionej pianki polietylenowej gr. 13mm. 
Przewody rozprowadzające prowadzić tak aby możliwe było prowadzenie także innych instalacji, tj. instalacji 
zimnej wody użytkowej, rurociągów instalacji c.o. i kanalizacji. 
Zaprojektowano hydranty wewnętrzne DN25 w skrzynkach metalowych, naściennych, wiszących z wężami 
półsztywnymi. Hydranty będą wyposażone w wąż półsztywny DN25 o długości 30m, zawór hydrantowy DN25, 
prądownicę wodną. Zawór hydrantowy instalować w szafce hydrantowej, atestowanej, na wysokości 1,35m od 
poziomu posadzki. Na przewodzie zasilającym hydrant p.poż. nie instalować zaworów odcinających. 
Po wykonaniu instalacji hydrantowej należy ją poddać próbie ciśnieniowej oraz wydajności hydrantów zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. 
W celu ochrony instalacji wodociągowej przed wtórnym skażeniem, w pomieszczeniu technicznym na instalacji 
hydrantowej należy zainstalować zawór antyskażeniowy typu EA DN32. 
Ze względu na zbyt niskie ciśnienie w sieci wodociągowej na instalacji p.poż. zaprojektowano jednopompowy 
zestaw hydroforowy. Zasilanie  zestawy 3x400V Qmin.=7,2m3/h ∆Hmin=0,2MPa lub równoważny wraz z armaturą 
kontrolno-pomiarową, sterownikiem i falownikiem, wyposażony w by-pass kontrolny. Lokalizacja zestawu wg cz. 
rysunkowej opracowania. 
Budowa standardowa: 
 Zestaw składa się z 1 pompy  wielostopniowej z zabudowaną na silniku przetwornicą częstotliwości z 
wbudowanym sterownikiem mikroprocesorowym. 
 Kolektor i podstawa wykonane ze stali nierdzewnej  
Kolektor ssący: 
 Armatura odcinająca  
 Zabezpieczenie przed sucho biegiem – presostat (opcja: czujnik obecności cieczy, przetwornik ciśnienia, 
sygnał ze zbiornika lub inne) 
 Manometr w obudowie ze stali nierdzewnej  
Kolektor tłoczny: 
     Armatura odcinająco-zwrotna  
     Przetwornik ciśnienia dla każdej pompy 
     Manometr w obudowie ze stali nierdzewnej 
     Membranowe  naczynie zbiorcze 
Dane techniczne: 
 Temp. cieczy: od -30 0C do +70 0C (wersja standardowa) 
 Tłoczone medium: woda bez zanieczyszczeń mechanicznych i substancji agresywnych chemicznie 
 Ciśnienie w instalacji standardowej PN10/16,  
 Prędkość obrotowa silnika pompy 2900/1450 obr./min 
 Napięcie zasilania 400V 
 Klasa izolacji silnika F, stopień ochrony IP 55 
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7. Instalacja kanalizacji sanitarnej 
Na parterze, 1 i 2 piętrze budynku zaprojektowano nową instalację kanalizacji sanitarnej. Instalacja ta będzie 
odprowadzała ścieki pionami kanalizacyjnymi do istniejącej instalacji kanalizacyjnej w piwnicy budynku.  
Wszystkie podejścia do umywalek, zlewozmywaków, zlewów ø50PVC, podejścia do misek ustępowych 
ø110PVC. 
Kanalizację sanitarną wewnętrzną prowadzoną w szachtach, bruzdach ściennych oraz podejścia pod przybory 
wykonać z rur PVC-HT, kielichowych łączonych za pomocą uszczelek gumowych. Zastosowane przewody 
powinny charakteryzować się odpornością termiczną na przepływające ścieki: w przepływie ciągłym do 75°C, a w 
przepływie chwilowym do 95°C. 
Przejścia przewodów kanalizacyjnych przez przegrody budowlane należy wykonać w tulejach ochronnych. 
Wszystkie poziome przewody odpływowe prowadzone w bruzdach ściennych należy prowadzić z minimalnym 
spadkiem 1,5%.  
Aby zapewnić właściwą wentylację projektowanej instalacji kanalizacji sanitarnej przewiduje się zastosowanie 
pionów wentylacyjnych wykonanych z przewodów 110mm PVC-HT. Pion wyprowadzić ponad dach, zakańczając 
rurą wywiewną (o średnicy o jedną średnicę większą od średnicy pionu) z kominkiem. Rozmieszczenie wywiewek 
dachowych wg części rysunkowej. 
U dołu pionów przewiduje się montaż czyszczaka o średnicy odpowiadającej średnicy pionu. Zapewnić dostęp do 
czyszczaków poprzez montaż drzwiczek rewizyjnych. 
Wszystkie przybory sanitarne powinny być wyposażone w zamknięcie wodne zapobiegające przedostawaniu się 
gazów z kanalizacji. 
8. Instalacja wentylacji 
 

8.1 Układy instalacji grawitacyjnej wspomaganej nasadami hybrydowymi. 
Dla pomieszczeń w budynku projektuje się instalację grawitacyjnej z zastosowaniem urządzeń wspomagających 
takich jak nasady obrotowe. Przewody wentylacji grawitacyjnej projektuje się z przewodów typu spiro. Przewody 
wentylacyjne prowadzone będą natynkowo i obudowane zostaną płytami kartonowo - gipsowymi. Na 
zakończeniach przewodów wentylacyjnych projektuje się nasady obrotowe. 
Powietrze infiltracyjne przedostawać się będzie poprzez projektowane nawietrzaki okienne zgodnie z częścią 
architektoniczną opracowania. 

8.2 Układy WS 
Zadaniem układów WS jest usuwanie powietrza z pomieszczeń sanitarnych. 
Dla każdego pomieszczenia WC przewidziano odrębny układ wywiewny z zastosowaniem wentylatorów 
osiowych łazienkowych załączanych z oświetleniem oraz za pomocą wentylatora kanałowego. Strumień 
powietrza wywiewanego z pomieszczeń sanitarnych wynosi od 50 m3/h zgodnie z częścią rysunkową. Powietrze 
będzie wywiewane przewodami typu spiro. Przewody należy prowadzić pod stropem pomieszczeń. Powietrze 
będzie usuwane z budynku poprzez istniejące kanały wentylacji grawitacyjnej. Powietrze do pomieszczeń toalet 
dostawać się będzie przez otwory w stolarce drzwiowej z sąsiednich pomieszczeń oraz poprzez nawietrzaki 
okienne. 

8.3 Materiały – przewody. 
 W instalacji zastosować kanały okrągłe typu Spiro - średnice według rysunku. Podwieszanie przewodów 
wentylacyjnych za pomocą podwiesi oraz prętów gwintowanych fi 8mm. Kanały  podwieszać  w  odstępach  w  
zależności  od  wymiaru  i sztywności  kanału  stosując podwieszenia według BN-6718865-26.  
Przewody i kształtki wentylacyjne wykonać z blachy stalowej ocynkowanej zgodnie z wymogami normy PN-B-
03434/99, PN-EN-1505 i PN-EN-1506 jako niskociśnieniowe [klasa wykonania N] – pozostałe przewody. 
Szczelność instalacji wg normy PN–B–76001/96 powinna odpowiadać klasie A [szczelność normalna]. 
Przy podwieszeniach i podparciach przewodów i kształtek wentylacyjnych należy stosować elastyczne podkładki 
amortyzacyjne. Montaż przewodów należy przeprowadzić starannie, tak, aby uzyskać szczelność połączeń. 
Wszystkie elementy, które nie są wykonane ze stali ocynkowanej zabezpieczyć antykorozyjnie. 

8.4 Materiały –elementy zakończające instalację. 
Nawiewniki/wywiewniki. 
W  instalacji  zastosowano następujące typy nawiewników/wywiewników: 
- nawiewniki okienne; 
- kratki wywiewne; 
- wyrzutnie dachowe 
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9. Próba szczelności 
Próby szczelności instalacji c.o. 
 Wykonać próbę ciśnienia, płukanie instalacji, pomiary przepływów i temperatur zgodnie z wytycznymi 
producenta rur. 
Parametry pracy: 
 Temperatura zasilania 90 oC, temperatura powrotu 70 oC. 
 Ciśnienie robocze 1,0 bar. 
 Ciśnienie próbne 3,0 bar. 
Sprawdzanie szczelności powinno być przeprowadzone przed nałożeniem izolacji na rurociąg. Dopuszczalne jest 
przeprowadzenie badań szczelności na izolowanych rurociągach w przypadku, kiedy elementy rurociągu były 
badane u wykonawców tych elementów. 
Przed rozpoczęciem tej próby należy dokonać zewnętrznych oględzin rurociągów i sprawdzić zgodność z 
dokumentacją. Próbę wodną należy przeprowadzić z zachowaniem następujących warunków: 
 temperatura wody powinna wynosić 10 do 30 oC, 
 rurociąg powinien być napełniony wodą na 24 h przed próbą, 
 próbę należy przeprowadzić odcinkami, 
 przed próbą należy rurociąg dokładnie odpowietrzyć, 
 temperatura pomieszczeń w momencie rozpoczęcia próby powinna być ustabilizowana na stałym poziomie, 
 w czasie znajdowania się rurociągu pod ciśnieniem zabrania się przeprowadzania jakichkolwiek prac 
związanych z usuwaniem usterek. 
Po próbie szczelności na elementach rurociągu i złączach nie powinno być przecieków i roszenia, spadek 
ciśnienia po pół godzinnej obserwacji instalacji jest mniejszy bądź równy 0,06MPa. 
Po zmontowaniu i przygotowaniu rurociągu do odbioru należy przeprowadzić ruch próbny zgodnie z instrukcją 
eksploatacji w warunkach przewidzianych przy normalnej pracy rurociągu i możliwie przy pełnym obciążeniu. 
Próbę ciśnieniową instalacji c.o. wykonać przed podłączeniem urządzeń grzewczych tj. kocioł, naczynia 
wzbiorcze, grzejniki itp.  
Próby szczelności instalacji wodociągowej 
Wykonać przy temperaturze powietrza wewnątrz budynku powyżej 5ºC, przed zakryciem bruzd  oraz 
wykonaniem izolacji cieplnej. 
 Należy wykonać próbę ciśnieniowa wstępną, główną i końcową. Przy próbie wstępnej należy zastosować 
ciśnienie próbne, odpowiadające 1,5 krotnej wartości najwyższego ciśnienia roboczego. Ciśnienie to musi być w 
okresie 30 minut wytworzone dwukrotnie, w odstępie 10 minut. Po dalszych 30 minutach próby, ciśnienie nie 
może obniżyć się o więcej niż 0,6 bara. Nie mogą wystąpić żadne nieszczelności. Bezpośrednio po próbie 
wstępnej, należy przeprowadzić próbę główną. Czas próby głównej wynosi 2 godziny. W tym czasie ciśnienie 
próbne, odczytane po próbie wstępnej nie może obniżyć się o więcej niż 0,2 bara. Po zakończeniu próby 
wstępnej i głównej należy przeprowadzić próbę końcową (impulsową). W próbie tej w 4 cyklach co najmniej 5 
minutowych, wytwarzane jest na przemian ciśnienie 10 i 1 bar. Pomiędzy poszczególnymi cyklami próby, sieć rur 
powinna być pozostawiona w stanie bezciśnieniowym. W żadnym miejscu badanej instalacji nie może wystąpić 
nieszczelność. W przypadku wystąpienia przecieków podczas przeprowadzania próby szczelności, należy je 
usunąć i ponownie przeprowadzić całą próbę od początku. 
Po przeprowadzeniu płukania i po wykonaniu z wynikiem pozytywnym próby ciśnieniowej można zakryć bruzdy. 
Zastosowane urządzenia techniczne i materiały winny posiadać certyfikat zgodności z PN lub zgodność z 
aprobatą techniczną wraz z oceną higieniczno-sanitarną pozwalającą na stosowanie w budownictwie. 
Wszystkie prace należy prowadzić zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych” tom II, przy przestrzeganiu obowiązujących przepisów BHP i przeciwpożarowych.  
10. Wytyczne branżowe 
Branża budowlana. 
Instalacja co: 
Wykonać: 
 Przebicia w ścianach i stropach; 
 Wykonać odpowiednie mocowanie przewodów instalacji c.o., grzejników 
 Zamontować armaturę grzejnikową i przewodową; 
 Wykucie bruzd dla podejść do grzejników oraz pionów c.o.; 
 Wykonać demontaż instalacji c.o. w przebudowywanej części budynku; 
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 Wykonać podłączenie nowoprojektowanej instalacji z istniejącym kotłem. 
Instalacja kanalizacji sanitarnej: 
Wykonać: 
 Przebicia w ścianach i stropach; 
 Wykucie bruzd dla podejść do przyborów sanitarnych; 
 Mocowanie pionu i podejść kanalizacyjnych oraz  przyborów sanitarnych, czyszczaków itd.; 
 Wykonać uszczelnienia dachu w miejscach przebicia pionu kanalizacyjnego; 
 Montaż drzwiczek rewizyjnych zapewniając dostęp do zaworów i czyszczaków. 
 Obudowa pionów płytami g-k; 
 Wykonać demontaż istniejącej instalacji kanalizacji w przebudowywanej części budynku; 
 Wykonać uszczelnienie przejść instalacji przez przegrody oddzielenia pożarowego zgodnie z klasą 
odporności, izolacyjności i nośności danej przegrody. 
 Wykonać połączenie nowoprojektowanej instalacji kanalizacyjnej z istniejącą instalacją kanalizacyjną w 
piwnicy budynku 
Instalacja wody zimnej i ciepłej: 
Wykonać: 
 Przebicia w ścianach i stropach; 
 Wykucie bruzd dla podejść do armatury czerpalnej; 
 Mocowanie przewodów wody zimnej i ciepłej wraz z armaturą; 
 Montaż zestawu hydroforowego; 
 Montaż kratek kontaktowych lub drzwiczek rewizyjnych zapewniając dostęp do armatury przewodowej; 
 Montaż przepływowych podgrzewaczy c.w.u.; 
 Wykonać demontaż istniejącej instalacji wodociągowej w przebudowywanej części budynku; 
 Wykonać uszczelnienie przejść instalacji przez przegrody oddzielenia pożarowego zgodnie z klasą 
odporności, izolacyjności i nośności danej przegrody. 
Branża elektryczna. 
Zapotrzebowanie mocy elektrycznej 

Nazwa urządzenia Ilość [szt] 
Jednostkowy Pobór 
prądu [kW] 

Sumaryczny pobór 
prądu [kW] 

Piwnica       
Zestaw hydroforowy U=400V 1 1,5 1,5 
Zawór pierwszeństwa 1 0,02 0,02 
   Suma 1,52 
Parter       
Podgrzewacz c.w.u. 1  6,0 6,0 
Wentylator kanałowy 1 0,02 0,02 
    Suma 6,0 
Piętro I       
Podgrzewacz c.w.u. 1  6,0 6,0 
Podgrzewacz c.w.u. 3  4,4 13,2 
Wentylator wywiewny łazienkowy 2 0,02 0,04 
    Suma 19,2 
Piętro II       
Podgrzewacz c.w.u. 1  4,4 4,4 
Wentylator wywiewny łazienkowy 1 0,02 0,02 
    Suma 4,4 
  Suma całkowita 31,2 

11. Uwagi końcowe 
Całość robót, próby i odbiór instalacji, należy wykonać zgodnie z przepisami zawartymi w “Warunkach 
technicznych wykonania i  odbioru robót budowlano-montażowych” cz.II Instalacje sanitarne i przemysłowe oraz 



 10 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkom jakim 
powinny  odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
Wszystkie prace należy wykonać przy zachowaniu obowiązujących norm i przepisów z zakresu bezpieczeństwa i 
higieny pracy ujętych w “Zbiorze przepisów ochrony pracy. Wszystkie zastosowane przy wykonaniu 
projektowanej instalacji materiały i urządzenia muszą posiadać dopuszczenie do stosowania w budownictwie 
oraz stosowne atesty higieniczne, energetyczne, bezpieczeństwa i pożarowe. 
Instalacja c.o. nie stwarza zagrożenia pożarowego, jest wykonana wyłącznie z materiałów niepalnych.   
Podczas wykonawstwa stosować się do przepisów zawartych w „Wymagania techniczne COBRTI INSTAL 6. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 
06.02.2003 „W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych”, 
Dz.U. nr 47/2003, poz. 401. 
12. Zestawienie materiałów 

Lp. Symbol Pozycja Jedn. Ilość  

I Wewnętrzna instalacja wodociągowa 

1  

Rury wielowarstwowe PERT/AL/PERT  

 

Φ16 x 2,0 mm m 78 
Φ18 x 2,0 mm m 26 
Φ20 x 2,0 mm m 10 
Φ25 x 2,5 mm m 10 
Φ32 x 3,0 mm m 16 

2  Kolana, trójniki, redukcje dla rur jw. szt. wg technologii robót  

3  Płytka montażowa pojedyncza lub podwójna do mocowania kolan z 
uchwytem szt. wg technologii robót  

4  
Rury stalowe, ocynkowane zewnętrznie   

DN25 m 8  
DN50 m 22  

5  Kolana, trójniki, redukcje, stalowe ocynkowane zewnętrznie szt. wg technologii robót  

6  

Otulina z pianki polietylenowej o gr. 6mm na rurę wody ciepłej i zimnej 
prowadzonej podtynkowo o średnicy:   

Φ16 x 2,0 mm m 78 

 
Φ18 x 2,0 mm m 26 
Φ20 x 2,0 mm m 10 
Φ25 x 2,5 mm m 10 
Φ32 x 3,0 mm m 6 

DN25 m 6  
DN50 m 6  

 
7  

Otulina izolacyjna z pianki polietylenowej o gr.13mm na przewody 
rozdzielcze wody zimnej i hydrantowej prowadzone natynkowo   

Φ32 x 3,0 mm m 10  
DN25 m 2  
DN50 m 16  

II Armatura i osprzęt  
1  Zawór kulowy ćwierćobrotowy (średnica zgodnie z podejściem) szt. 30  
2  Wężyk elastyczny zbrojony długości 30cm (średnica zgodnie z podejściem) szt. 30  
3 EA Zawór antyskażeniowy EA DN32 szt. 2  

4 EV Zawór elektromagnetyczny, pierwszeństwa U=230V P=25W DN15 szt. 1  

5  Zawór odcinający przelotowy DN25 szt. 1  

6  Zawór odcinający przelotowy DN50 szt. 6  
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7  Bateria umywalkowa stojąca chromowana szt. 9  
8  Bateria stojąca zlewozmywakowa chromowana szt. 2  
9  Przycisk spłukujący + stelaż podtynkowy dla miski ustępowej wiszącej szt. 2  
10 PRN Zestaw prysznicowy ze słuchawką dla niepełnosprawnych szt. 1  
11  Bateria umywalkowa, łokciowa dla niepełnosprawnych chromowana szt. 1  

12  
Zestaw hydroforowy Zestaw hydroforowy jednopompowy Q=7,2m³/h 

ΔH=0,2MPa U=400V P=1,5kW wraz z armaturą kontrolno-pomiarową, 
sterownikiem i falownikiem, wyposażony w by-pass kontrolny 

kpl 1  

13 HP25 Hydrant wewnętrzny DN25 z wężem 30m półsztywnym w skrzynce 
natynkowej, wraz z zaworem hydrantowym i prądownicą Kpl 3  

14 PO1 Przepływowy, elektryczny pogrzewacz c.w.u. P=4,4kW U=230V wraz z 
armaturą ocinającą i zabezpieczającą Kpl 4  

15 PO2 Przepływowy, elektryczny pogrzewacz c.w.u. P=6,0kW U=230V wraz z 
armaturą ocinającą i zabezpieczającą Kpl 2  

16  Uchwyty do rur, obejmy, wkręty dwugwintowe szt. wg techn. robót  
III Montaż biały 

1 UM1 Umywalka ceramiczna ok. 20x30cm z otworem i przelewem szt. 4  
2 UM2 Umywalka ceramiczna ok. 35x50cm z otworem i przelewem szt. 5  
3 WC Miska podwieszana + deska sedesowa szt. 2  

4 WC1 Miska kompaktowa stojąca + deska sedesowa + płuczka zbiornikowa 
dwójdzielną szt. 3  

5 WCN Miska kompaktowa stojąca dla niepełnosprawnych + deska sedesowa + 
płuczka zbiornikowa dwójdzielna szt. 1  

6 UMN Umywalka ceramiczna dla niepełnosprawnych ok. 55x55cm  szt. 1  
7 ZL1 Zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem  szt. 2  
8  Poręcz prosta stała 30cm szt. 1  
9  Poręcz łukowa uchylna 60cm szt. 1  

10  Poręcz prosta stała 60cm szt. 2  
11  Poręcz łukowa uchylna 85cm szt. 1  

IV Wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej 

1  

Rury kanalizacyjne typ PVC-HT   
PVC-HT Φ50 m 32 

 PVC-HT Φ75 m 14 
PVC-HT Φ110 m 26 

2  Kształtki kanalizacyjne PVC-HT (kolana trójniki, redukcje) szt. wg techn. robót  
3  Czyszczak Φ75 PVC-HT szt. 1  
4  Czyszczak Φ110 PVC-HT szt. 2  
5  Wywiewka kanalizacyjna PVC-HT 160/110 szt. 2  
6  Zawór napowietrzający PVC 75mm szt. 1  
7  Uchwyty do rur, obejmy, wkręty dwugwintowe szt. wg techn. robót  
8  Odpływ posadzkowy z prysznica dla niepełnosprawnych + syfon szt. 1  
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9  Syfon PVC butelkowy pod umywalki, zlewozmywaki itp. szt. 12  
V Wewnętrzna instalacja c.o. 

1  

Rury wielowarstwowe PERT/AL/PERT   
Φ16 x 2,0 mm m 146 

 
Φ18 x 2,0 mm m 40 
Φ25 x 2,5 mm m 26  
Φ32 x 3,0 mm m 66  
Φ40 x 4,0 mm m 10  

2  Kolana, trójniki, redukcje rur j.w. szt. wg technologii robót  

3  
Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej min. gr. 25mm na przewody 

prowadzone natynkowo o średnicy:   

Φ16 x 2,0 mm m 6  

4  

Izolacja z pianki polietylenowej o min. gr. 35mm (otulina o gr. 25mm + mata 
o gr. 10mm) na przewody prowadzone natynkowo o średnicy: 

   

Φ32 x 3,0 mm m 66  
Φ40 x 4,0 mm m 10  

5  

Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej min. gr. 13mm na przewody 
prowadzone podtynkowo o średnicy: 

   

Φ16 x 2,0 mm m 140  
Φ18 x 2,0 mm m 40  
Φ25 x 2,5 mm m 26  

6 

 
Grzejnik stalowy płytowy, kompaktowy z podłączeniem dolnym wraz z 
kompletem zawiesi, korkiem i odpowietrznikiem (przed zamówieniem 

sprawdzić stronę zasilania grzejnika): 
  

 11KV/600/400 Szt. 1  
 11KV/600/520 Szt. 2  
 11KV/600/600 Szt. 3  
 11KV/600/720 Szt. 3  
 11KV/600/1200 Szt. 1  
 21KV/600/1200 Szt. 1  
 21KV/600/1320 Szt. 2  
 21KV/600/1800 Szt. 2  
 22KV/600/800 Szt. 1  
 22KV/600/1320 Szt. 1  
 22KV/600/1600 Szt. 3  
 22KV/600/1800 Szt. 1  
 33KV/600/1600 Szt. 2  

7  Zestaw przyłączeniowy kątowy chromowany do grzejników zaworowych 
zasilanych od dołu  DN15 Szt. 23  

8  Głowica termostatyczna DN15 Szt. 23  
9  Zawór odcinający prosty DN15 Szt. 4  
10  Zawór odcinający prosty DN25 Szt. 6  
11  Zawór odcinający prosty DN32 Szt. 2  
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12  Automatyczny odpowietrznik DN15 wraz z zaworem kulowym przed 
odpowietrznikiem Szt. 4  

VI Instalacja wentylacji  
1  Obrotowa nasada kominowa Φ150 z podstawą wciskaną szt. 12  

2  Wentylator ścienny łazienkowy załączany z oświetleniem Vw = 50 m3/h, P = 
0,03 W, V = 230V szt. 3  

3  Wentylator kanałowy wywiewny Vw = 150 m3/h, dP=80 Pa + regulator 
obrotów Szt. 1  

4  Kratka wyciągowa 14x14 cm Szt. 8  
5  Kratka wyciągowa 21x21 cm Szt. 4  
6  Przewód spiro Φ125  Mb. 70  
7  Przewód spiro Φ150 Mb. 20  
8  Zawór wentylacyjny Φ125 Szt. 3  
9  Kolana, mufy, kształtki przewodów spiro Φ125, Φ150  - wg technologii robót  
10  Obudowa przewodów wentylacyjnych płytami kartonowo- gipsowymi m2 20  

 
Powyższe zestawienie materiałów służy do celów kosztorysowych i nie może być jedyną podstawą do zakupu materiału przez 

wykonawcę. 


