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Warszawa 

28.04.2017r 
  
  
  

 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO 

 

 Zgodnie z art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo  Budowlane 

(tj. Dz.U. Nr 207 z 2003r. z poz. 2016 z póź. zm.) wraz nowelizacją niniejszym 

oświadczam, że projekt wykonawczy : 

 

 

PROJEKT WYKONAWCZY 
WYMIANY INSTALACJI WODOCIAGOWEJ ZIMNEJ, CIEPŁEJ 
WODY UŻYTKOWEJ WRAZ Z CYRKULACJĄ I P.POŻ ORAZ 

WYMIANY WODOMIERZY  

W BUDYNKU PRZY UL. PAROLA 1  
 

 

sporządzony w dniu:  28.04.2017 

 

 

 

 

dla Inwestora: 

 

TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO 

WARSZAWA PÓŁNOC SP. Z O.O. 

UL. GEN. T. PEŁCZYŃSKIEGO 30, 

01-471 WARSZAWA 

 

 

  

został wykonany zgodnie z  obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej. 

 

 

projektant:        sprawdzający: 
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II. OPIS TECHNICZNY 

WYMIANY INSTALACJI WODOCIAGOWEJ ZIMNEJ, CIEPŁEJ WODY 
UŻYTKOWEJ WRAZ Z CYRKULACJĄ I P.POŻ W BUDYNKU PRZY UL. 

PAROLA 1 W WARSZAWIE 

1. DANE OGÓLNE 

1.1. Podstawa opracowania 

Niniejszy projekt opracowano na podstawie: 

 Dokumentacja odtworzeniowa w zakresie wod-kan opracowany przez 

PROBAD_BIS ul Ksawerów 21/T, 02-656 Warszawa 

 Wizja lokalna  

 Założenie i wytyczne przekazane przez inwestora, 

 Akty prawne i normy obowiązujące w tym zakresie, 

 Katalogi i prospekty firm instalacji branżowych, 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r, w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie (Dz.Ust. z dnia 15 czerwca 2002r. nr 75, poz. 690 z póź.zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.02.2002 r w sprawie 

określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. 2002 nr 8, poz. 70) 

(załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002 r. 

poz.70), 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r. w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 

r. nr 129, poz. 844 z późniejszymi zmianami Dz. U. z 2003 r. nr 169, poz. 

1650 i Dz.U. z 2007 r. nr 49 poz. 330), 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia  

7.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych 

obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2010 nr 109, poz. 719)  

 

 

1.2. Przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy w zakresie wymiany 

instalacji wodociągowej zimnej, ciepłej wody użytkowej wraz z cyrkulacją i p.poż, 

umożliwienie odczytu liczników z klatek schodowych, wraz dostawą i montażem 

fabrycznie nowych wodomierzy (z odczytem radiowym) wody ciepłej i zimnej w 

budynku mieszkalnym przy ul. Parola   

w Warszawie.  

Celem niniejszego opracowania jest stworzenie dokumentacji technicznej niezbędnej 

do prawidłowego wykonania wymiany wodomierzy, instalacji zimnej, ciepłęj wody 

wraz z cyrkulacją i p.poż.  
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2. DANE OBIEKTU 

Przedmiotowy budynek mieszkalny wielorodzinny zlokalizowany jest przy  

ul. Parola 1 w Warszawie w dzielnicy Bielany. Jest to budynek składający się z jednej 

kondygnacji podziemnej i dziewięciu kondygnacji nadziemnych. Budynek posiada 

trzy klatki schodowe. Przewody poziome rozdzielcze oraz piony wykonane są z rur 

stalowych ocynkowanych. Piony do pomieszczeń mieszkalnych prowadzone są w 

szachtach instalacyjnych na klatkach schodowym i w lokalach mieszkalnych 

Przewiduje się wymianę wodomierzy na nowe z odczytem radiowym, wymianę 

istniejących pionów oraz rozprowadzenia  ciepłej, zimnej wody wraz z cyrkulacją na 

kondygnacji garażu oraz wymianę instalacji p.poż. wraz z dostosowaniem jej do 

obecnie obowiązujących wymagań. Zaprojektowano również drzwiczki rewizyjne 

umożliwiające odczyt liczników z klatek schodowych. 

Źródłem wody ciepłej oraz cyrkulacyjnej jest istniejących węzeł c.w.u. 

 

Z uwagi na nieodpowiedni materiał istniejących pionów instalacji wodociągowej w 

budynku należy je zdemontować. Nie przewiduje się wymiany instalacji lokalowej.  

 

W chwili obecnej instalacja hydrantowa zasilana jest z poziomego ciągu wody 

bytowej przebiegającego w obrębie garażu. W projekcie przewiduje się rozdział na 

instalację bytową oraz hydrantową. 

3. OPIS TECHNICZNY PRZYJETYCH ROZWIĄZAŃ  

3.1. Przyłącze wodociągowe 

Budynek zasilany jest z miejskiej sieci wodociągowej poprzez przyłącze 

wodociągowe – z wodociągu istniejącego fi150. Węzeł wodomierzowy znajduje się 

w wydzielonej komorze wodomierzowej, usytuowanej na terenie działki. 

 

Uwaga:  

Wymianę instalacji zimnej wody przewiduje się od wejścia instalacji do budynku z 

komory wodomierzowej na kondygnacji garażu do projektowanych zaworów 

zwrotnych DN15 za wodomierzami w lokalach mieszkalnych. Zestaw wodomierzowy 

na przyłączu oraz zestaw hydroforowy pozostaje bez zmian.  

Projekt wymiany instalacji ciepłej wody i cyrkulacji obejmuje instalację od istniejącego 

modułu c.w.u. węzła cieplnego od zaworów odcinających  do projektowanych 

zaworów zwrotnych DN15 za wodomierzami  

w lokalach mieszkalnych. 

 

Zapotrzebowanie wody dla budynku: 

Woda zużywana jest na cele socjalno-bytowe mieszkańców oraz porządkowe 

przestrzeni ogólnodostępnych . 

Zapotrzebowanie wody na cele socjalne-bytowe mieszkańców: 

Ilość mieszkańców przyjęto: 288 osoby 

Dobowa ilość wody na jednego mieszkańca: 150 l/d 

Nd = 1,4, Nh = 9,32*n-0,244 =1,9 

Czas poboru wody 18 godzin 

Średnie dobowe zapotrzebowanie wody: qśr,dob= 43,2m3/d 

Maksymalne dobowe qmax d =60,48 m3/d 

Maksymalne godzinowe qmax h = 4,55 m3/h 
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Miarodajny przepływ wody do obliczenia średnicy głównego przewodu 

rozprowadzającego instalację zimnej wody wg PN-92/B-01706 wynosi: 

qobl. = 1,7 x (qn)0,21 - 0,7 [dm3/s], dla Σqn>20 dm3/s 

qobl. =4,1dm3/s 

 

 

WODA NA CELE SOCJALNE       

Lp nazwa urządzenia 
ilość 

urządzeń 

Wypływ 
normatywny suma-

woda 
zimna 

Suma-
woda 
ciepła 

Suma 
zw+cw zimna 

woda 
ciepła 
woda 

- - [szt] [dm3/s] [dm3/s] [dm3/s] [dm3/s] [dm3/s] 

1. spłuczki zbiornik. 105 0,13 0 13,65 0 13,65 

2. umywalka 106 0,07 0,07 7,42 7,42 14,84 

4. wanna 96 0,15 0,15 14,4 14,4 28,8 

5. zlewozmywak 96 0,07 0,07 6,72 6,72 13,44 

6. zawór czerpalny 2 0,3 0 0,6 0 0,6 

7. pralka 96 0,25 0 24 0 24 

8. zmywarka 96 0,15 0 14,4 0 14,4 

  42,79 28,54 109,73 

      PRZEPŁYW OBLICZENIOWY qn= 3,9 

 

 

Średnica głównego przewodu rozprowadzającego instalację zimnej wody: 

Przewidywane zapotrzebowanie wody na cele socjalno-bytowe wynosi 

qobl=3,9dm3/s. Przyjęto przewód główny w obrębie garażu o średnicy 90 x 12,3 mm, 

wykonany z polipropylenu typ3 PN16.  

Przewód doprowadzający zimną wodę do zestawu hydroforowego zaprojektowano z 

rur stalowych DN80, aby zapewnić dopływ wody w razie pożaru 

 

3.2. Instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej 

 
Instalacje wody zimnej, ciepłej i cyrkulacja rozprowadzane będą pod stropem  

w garażu na kodygnacji -1 oraz 0 do lokali mieszkalnych za pomocą dziewięciu 

pionów. Piony instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji prowadzone w istniejących 

szachtach. Przewody wody ciepłej i cyrkulacji należy wykonać z rur PP PN20 Stabi 

łączonych przez zgrzewanie, odpornych na ciśnienie 20 bar i temperaturę 80oC, 

natomiast przewody wody zimnej należy wykonać z rur PP PN 16. 

 

Połącznie przewodów wykonać stosując kształtki systemowe zgodnie  

z wymaganiami szeregu ciśnieniowego.  

Instalację wodociągową należy układać w sposób umożliwiający samokompensację 

instalacji. 

 

Do każdego lokalu mieszkalnego przewidziano zestawy wodomierzowe z modułem 

radiowego systemu zdalnego odczytu dla wody zimnej oraz wody ciepłej wraz z 

zaworem odcinającym oraz zaworem zwrotnym. 
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Rozprowadzenie instalacji ciepłej i zimnej wody w obrębie lokalu, za projektowanym 

zaworem zwrotnym, jest poza niniejszym opracowaniem. 

 

Na kondygnacji -1, zaprojektowano  wodomierze do opomiarowania poboru zimnej 

oraz ciepłej wody o średnicy Dn15 przystosowanych do montażu  modułu radiowego 

systemu zdalnego wraz z zaworem odcinającym DN15, montowanym przed 

wodomierzem oraz zaworem zwrotnym DN15 zainstalowanym za wodomierzem. 

Wodomierze zaprojektowano na odejściu do zasilenia zlewu  

w pomieszczeniu projektowanego węzła cieplnego oraz zasilenia projektowanego 

zlewu w pomieszczeniu technicznym i złączki w pomieszczeniu śmietnika. 

 

 

Odległość pomiędzy podporami przesuwnymi (w cm) dla przewodów  

z polipropylenu stabilizowanych wkładką aluminiową prowadzonych poziomo. 

Średnica zewnętrzna  Temperatura przepływającej wody [°C] 

Dz [mm]    20  30  40  50  60  80 

16     125  120  120  110  110  90 

20     135  125  120  120  110  100 

25     145  145  145  135 125  120 

32     170  160  160  150  145  125 

40     185  185  180  170  160  145 

50     210  205  200  185  180 150 

 

Dla przewodów pionowych odległości miedzy podporami należy zwiększyć o 20% 

Na każdej kondygnacji należy wykonać jeden punkt stały na odejściu instalacji  

od pionu do lokalu ulokowane pod trójnikiem w rozstawie około 2,7m. 

Na poziomych ciągach w piwnicy nie wymaga się stosowania punktów stałych  

a jedynie przesuwne. 

 

Minimalna odległość przewodów wodociągowych od kabli elektrycznych przy 

układaniu równoległym powinna wynosić 0,50 m, a w miejscach skrzyżowania 0,05m, 

odległość od rur gazowych 0,15 m. Przewody należy mocować do ścian  

i posadzki za pomocą uchwytów zapewniających możliwość swobodnego 

przesuwania się rury z polipropyleny w ich wnętrzu. 

Na końcu każdego przewodu przy zaworze czerpalnym powinien być osadzony 

dodatkowy uchwyt. W miejscach prowadzenia rur przez przegrody budowlane, 

powinny być założone tuleje ochronne stalowe, przy czym w miejscach tych nie 

powinno być połączeń rur. Tuleje powinny być co najmniej o 2 cm dłuższe niż grubość 

ściany czy stropu. Przestrzeń między rurą a tuleją powinna być wypełniona 

materiałem elastycznym, który pozwala na „pracę” przewodu oraz tłumi hałas.  

 
Do obliczeń hydraulicznych instalacji ciepłej wody przyjęto ciśnienie przed 

odbiornikiem (punktem czerpalnym) 100 kPa oraz wyposażenie lokali mieszkalnych 

zgodne z przeprowadzoną inwentaryzacją (w przypadku braku inwentaryzacji 

wyposażenie lokali zostało założone). 

 

Wymagane parametry pompy cyrkulacyjnej. 

- wysokość podnoszenia 6,5kPa 

- przepływ 0,386 m3/h 

 
Zapotrzebowanie wody na cele c.w.u zgodnie z PN-92/B-01706 
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n = 288 j.n.   - całkowita ilość mieszkańców w budynku 

Vc= 160 dm3/d j.n. 
 - jednostkowe dobowe zapotrzebowanie na c.w.u. na 
mieszkańca 

= 18 h/d 
 - liczba godzin użytkowania instalacji w ciągu doby (od 6 do 
24) 

= 64800 s/d  

 0,9999 kg/dm3  - gęstość wody (5 oC) 

cw = 4,2 kJ/kg K  - ciepło właściwe wody 

tc = 60 oC  - temperatura obliczeniowa c.w.u. 

tz = 5 oC  - temperatura obliczeniowa wody zimnej 

Nh= 2,34 
 

- współczynnik nierównomierności godzinowej rozbioru wody 

Nc.w.max= *cw*Nh*n*Vc/* (tc-tz) 
 - Obliczeniową moc cieplną do wymiarowania węzła c.w. dla 
budownictwa mieszkaniowego 

 

Obliczenie maksymalnej mocy wymiennika ciepłej wody: 

kWN MAXWC 6,384)560(
64800

160
28834,22,49999,0..   

 
Obliczenie średniej  mocy wymiennika ciepłej wody: 

kWN SRWC 3,164)560(
64800

160
322,49999,0..   

 
Wszystkie rurociągi wody zimnej i ciepłej należy izolować termicznie otulinami  

z pianki poliuretanowej o grubości zgodnej z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 6.11. 2008r. 

Wymagania izolacji cieplnej przewodów: 

L.p Rodzaj przewodu lub komponentu  
Minimalna grubość izolacji 

cieplnej (materiał 0,035 W/(m · K) 

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 

3 Przewody wg poz. 1-3 ułożone w podłodze 6 mm 

 

Dla zabezpieczenia instalacji CWU przed rozwojem bakterii typu Legionella 

przewiduje się możliwość okresowego przegrzania wody w instalacji c.w.u.  powyżej 

temperatury +70 
O
C (2-3 godziny np. w porze nocnej z niedzieli na poniedziałek), lecz 

nie większej niż +80
O
C. 

 

Przystosowanie do termodezynfekcji 
U podstawy pionów instalacji cyrkulacyjnej należy zainstalować  termostatyczne 

zawory regulacyjne wyposażone w moduł dezynfekcyjny sterujący praca zaworu przy 

przekroczeniu temperatury 65oC i odcinający przepływ przy temperaturze 75oC. 

Cyrkulacja wody w przewodach wymuszona będzie  istniejącą pompą cyrkulacyjną 

w węźle cieplnym. 
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Wymiana wodomierzy 

 

Wodomierze zlokalizowane na poziomie -1 oraz każdy wodomierz w  lokalach 

mieszkalnych, zostanie wyposażony w moduł radiowego systemu zdalnego odczytu 

z kompletem złączek i zaworów dla wody zimnej oraz dla wody ciepłej, lokalizacja 

wodomierzy została zaprojektowana przy pionach instalacyjnych. Przewiduje się 

zastosowanie wodomierzy mieszkaniowych do pomiaru wody o średnicy Dn15. 

 

Proponuje się zastosowanie wodomierzy jednostrumieniowych typ SMART+ lub 

równoważne:  

- dla zimnej wody 

Dla Qn=1,0-1,5 m3/h: 

Wodomierz JS 1,6-02 SMART+ z nakładką radiową typ AT-WMBUS-16-2  

Qn=1,6 m3/h o średnicy Dn15 produkcji APATOR  

Dla Qn=2,5 m3/h: 

Wodomierz JS 2,5-02 SMART+ z nakładką radiową typ AT-WMBUS-16-2  

Qn=2,5 m3/h o średnicy Dn15 produkcji APATOR  

- dla ciepłej wody  

Dla Qn=1,0-1,5 m3/h: 

Wodomierz JS90 1,6-02 SMART+ z nakładką radiową typ AT-WMBUS-16-2  

Qn=1,6 m3/h o średnicy Dn15 produkcji APATOR  

 

   W projekcie został dobrany zestaw inkasencki firmy APATOR.  

  

Dopuszcza się rozwiązania równoważne spełniające warunki: 

-Wodomierz o średnicy DN15 i przepływ Qn zgodnie z załącznikiem nr 2 z 

możliwością montażu nakładki radiowej 

-zestaw inkasencki  

 

Wodomierze będą wydzielone zaworem odcinającym DN15, montowanym przed 

wodomierzem oraz zaworem zwrotnym DN15 montowanym za wodomierzem. 

Na podejściach do pionów zamontować zawory kulowe odcinające  

z odwodnieniem. 

 
Drzwiczki rewizyjne 

 

Przy pionach nr 2 oraz 7, przewidziano wykonanie przebicia od strony korytarza oraz 

montaż drzwiczek rewizyjnych o wymiarach 25x30cm i odporności ogniowej EI30 w 

kolorze białym. Istniejące drzwiczki rewizyjne znajdujące się w mieszkaniach, należy 

zdemontować oraz zabudować np. płytami karton gips. Wodomierze w szachtach 

należy zlokalizować tak, aby umożliwić odczyt z klatek schodowych. 

 

Armatura i osprzęt 

 na pionach ciepłej wody zaprojektowano zawory odcinające kulowe 

gwintowane, 

 baterie, zawory czerpalne, przybory sanitarne oraz podłączenie urządzeń 

sanitarnych wg indywidualnej aranżacji pomieszczeń, 

 

Zakres stosowania średnic rur PN 20 Stabi – woda ciepła i cyrkulacyjna: 

 20 x 3,4 mm 
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 25 x 4,2 mm 

 32 x 5,4 mm 

 40 x 6,7 mm 

 50 x 8,4 mm 

 

Próby 

Po wykonaniu instalacji zimnej, ciepłej i cyrkulacji wody należy przeprowadzić próbę 

szczelności, wytrzymałości na ciśnienie 0,9 MPa. 

Instalację uważa się za szczelną, jeżeli manometr w ciągu 30 minut nie wykazuje 

spadku ciśnienia. Po wykonaniu prób należy sporządzić protokół. Wszystkie próby 

muszą być przeprowadzone przed zakryciem instalacji. 

 

3.3. Instalacja hydrantowa 

 
Przewiduje się wykonanie instalacji hydrantowej dla potrzeb wewnętrznej ochrony 

p.pożarowej zgodnie z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 

z dnia 7.06.2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 

budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719). 

 

Dla zabezpieczenia budynku, przewiduje się zastosowanie hydrantów HP33. Hydrant 

HP33 umieszczony zostanie w szafce z zamykanymi drzwiczkami, z wężem 

półsztywnym pożarniczym o średnicy Dn33 wg. EN- 671-2 i długości 30m. 

 

Projektowane zawory hydrantowe montować na wysokości 1,35 ±0,1m  od podłogi. 

Hydranty zostaną rozmieszczone tak, aby pokryły swym zasięgiem całą powierzchnię 

przebudowywanej części budynku. 

Minimalne ciśnienie wypływu dla hydrantów musi wynosić 0,2 MPa. 

Zapotrzebowanie wody na cele p.pożarowe do wewnętrznego gaszenia pożaru 

przyjęto przy założeniu działania 1 hydrantu Dn33 przy ciśnieniu 0,2Mpa. qp.poż. 

=1*2,5=2,5 dm3/s. 

Źródłem wody dla instalacji p.poż będzie istniejące przyłącze wodociągowe. 

 

Instalację doprowadzającą wodę do hydrantów wewnętrznych należy wykonać z rur 

stalowych ocynkowanych wg PN-74/H-74200. Rury stalowe ocynkowane należy 

łączyć za pomocą gwintowanych, ocynkowanych łączników z żeliwa ciągliwego. 

Połączenia należy uszczelniać przy pomocy przędzy z konopi lub taśmy teflonowej. 

Zmiany kierunku prowadzenia przewodów należy wykonywać wyłącznie przy użyciu 

łączników. Całość instalacji wykonać zgodnie z PN-B-02865. Przewody prowadzone 

pod stropem piwnicy należy mocować przy pomocy obejm z wkładkami gumowymi, 

bezpośrednio do stropu lub ścian. Pomiędzy elementy mocujące a przegrody należy 

stosować przekładki gumowe. Całość mocowania musi zapobiegać przenoszeniu się 

drgań powstających w wyniku działania instalacji. 

Hydrant wewnętrzny powinien posiadać certyfikaty zgodności CNBOP. Testy ciśnienia 

dla przewodów instalacji hydrantowej, która będzie zakryta elementami budowlanymi 

należy przeprowadzić przed ostatecznymi pracami budowlanymi. 

Z uwagi na wykonanie instalacji wody zimnej użytkowej z rur z tworzywa sztucznego 

na przewodzie zasilającym instalacje wody użytkowej należy zamontować zawór 

pierwszeństwa Dn80, zamykający się w przypadku spadku ciśnienia w instalacji 

hydrantowej. Zawór pierwszeństwa dostarczany jest z dwoma zworami pilotowymi 

kontrolującymi ciśnienie w instalacji. Spadek ciśnienia poniżej wartości ustawionej (2,5 



BUDYNEK  MIESZKALNY, UL. PAROLA 1, 01-944 WARSZAWA, DZIELNICA BIELANY 

15 
 

bar)  powoduje zamknięcie zaworu i odcięcie instalacji wody bytowej. W celach 

serwisowych zaworu pierwszeństwa należy przewidzieć obejście by-pass z zaworem 

odcinającym normalnie zamkniętym i zabezpieczonym przed otwarciem.   

Na odejściu instalacji wody p.poż za zestawem wodomierzowym należy zainstalować 

zawór odcinający i zaplombować w celu uniemożliwienia przypadkowego zamknięcia.  

Uwaga: 

Na zasilaniu instalacji hydrantowej należy zainstalować zawór antyskażeniowy typ EA 

Dn65 

 

4. WYTYCZNE WYKONANIA, ROZRUCHU I ODBIORU INSTALACJI 

4.1. Wytyczne wykonania i montażu instalacji  wodociągowej 

Warunki układania (montażu) przewodów 

Przewody można montować przy temperaturze otoczenia od 0oC do 30oC (zaleca się 

temp. nie niższą niż 5 oC). 

Sposób montażu przewodów powinien zapewniać utrzymanie kierunku zgodnie z 

dokumentacja techniczną. 

Instalację prowadzić w pod stropem piwnicy oraz w szachtach (zgodnie z rysunkiem). 

Wszystkie rurociągi wody  ciepłej i cyrkulacyjnej izolować termicznie otulinami z 

pianki poliuretanowej o współczynniku przewodzenia ciepła nie gorszym niż 0,035 

W/mK 

Przewody wodociągowe polipropylenowe mocować do elementów konstrukcyjnych 

budynku za pomocą obejm i uchwytów pojedynczych lub podwójnych rozstawie 

zgodnym z instrukcją dostawcy rur i przy użyciu odpowiedniego sprzętu. 

Przewody prowadzone pod stropami należy mocować przy pomocy obejm z 

wkładkami gumowymi, bezpośrednio do stropu lub ścian. Pomiędzy elementami 

mocującymi a przegrodami należy stosować przekładki gumowe. Całość mocowania 

musi zapobiegać przed przenoszeniem się drgań powstających w wyniku działania 

instalacji. 

Podejścia mocować dodatkowo przy punktach poboru wody. 

 

Całość robót wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 

instalacji wodociągowych” COBRTI INSTAL, lipiec 2003 r. – zeszyt 7. 

Materiały użyte do budowy instalacji powinny posiadać atesty i certyfikaty 

dopuszczające do stosowania w budownictwie. Wszystkie materiały i urządzenia 

mające styczność z wodą do picia muszą mieć aktualny atest PZH. 

 

Wszelkie prace należy wykonywać zgodnie z przepisami BHP przez pracowników 

posiadających odpowiednie przeszkolenie w tym zakresie. 

Należy przestrzegać wszystkich instrukcji producentów materiałów i urządzeń 

używanych w czasie montażu instalacji. 

 

Instalacja ciepłej wody powinna mieć zabezpieczenie w węźle cieplnym przed 

przekroczeniem, dopuszczalnych dla danych instalacji, ciśnienia (20bar) i 

temperatury (80oC), zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy dotyczącej 

zabezpieczeń instalacji ciepłej wody i projektem wykonawczym. W armaturze 

mieszającej i czerpalnej przewód ciepłej wody powinien być podłączony z lewej 

strony. 

 

Wytyczne rozruchu i odbioru 
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Rozruch instalacji polegać będzie na sprawdzeniu szczelności poszczególnych 

odcinków rur oraz sprawdzeniu poprawności działania poszczególnych przyborów 

i urządzeń sanitarnych. 

W celu sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączeń przewodów należy 

przeprowadzić próby szczelności poszczególnych odcinków przed zakryciem bruzd. 

Próby ciśnieniowe należy wykonywać zgodnie z zaleceniami producenta. Instalację 

uważa się za szczelną, jeżeli manometr w ciągu 30 minut nie wykazuje spadku 

ciśnienia. Po wykonaniu prób należy sporządzić protokół. Wszystkie próby muszą 

być przeprowadzone przed zakryciem instalacji. Bezpośrednio po próbie 

ciśnieniowej należy wykonać płukanie instalacji wodą surową z prędkością minimalną 

1,7 m/s, aż do uzyskania pozytywnego wyniku badania bakteriologicznego. Jako 

minimalne ilości wody potrzebnej do płukania przyjmuje się 3 ÷ 5 krotną objętość 

płukanego odcinka sieci. 

 

5. WYMAGANIA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 

W ramach zabezpieczenia p.poż. projektowanych instalacji należy zastosować 

następujące elementy:  

 Przejścia wszystkich instalacji przez przegrody stanowiące elementy oddzielenia 

pożarowego należy zabezpieczyć przepustami przeciwpożarowymi w klasie EI 

tego elementu (przy pomocy rozwiązań systemowych posiadających aktualny 

atest).  

 Przejścia instalacji o średnicy powyżej 4 cm do pomieszczeń zamkniętych o 

wymaganej odporności nie mniejszej niż EI 60 lub REI 60 należy zabezpieczyć 

przepustami przeciwpożarowymi w klasie EI tego elementu.    

 Zamocowania przewodów do elementów budowlanych powinny być wykonane z 

materiałów niepalnych, zapewniających przejęcie siły powstającej w przypadku 

pożaru, w czasie nie krótszym niż wymagany dla klasy odporności ogniowej 

przewodu lub klapy odcinającej. 

  Instalacja hydrantowa wykonana z rurociągów niepalnych (r. stal) 

6. UWAGI WYKONAWCZE I KOŃCOWE 

 Całość robót wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 

robót budowlano-montażowych cz. II - instalacje sanitarne i przemysłowe”. 

 Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiały winny odpowiadać 

Polskim Normom i posiadać stosowną deklarację zgodności lub posiadać znak 

CE i deklarację zgodności z normami zharmonizowanymi oraz posiadać 

niezbędne atesty tak, aby spełniać obowiązujące przepisy. 

 Wszystkie prace muszą być wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, 

z zachowaniem szczególnej ostrożności i pod stałym nadzorem osób 

uprawnionych. 

 Zakres wykonania i obowiązki przy robotach budowlanych stosować zgodnie z 

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych 

i podobnymi uregulowaniami. 

 Wszystkie elementy powinny być wykonane zgodnie z zatwierdzoną 

dokumentacją. 

 Odbiór robót może nastąpić po przedłożeniu kompletnej dokumentacji odbiorowej 

(certyfikaty i atesty od producenta wbudowanych materiałów). 
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 Podstawą dokonania odbioru jest zgodność wykonania robót z zatwierdzoną 

dokumentacją projektową i obowiązującymi normami. 

 Wieszaki i podpory wykonać z elementów ocynkowanych z elementami 

wibroizolacji. 

 Zawiesia i poprzeczki ocynkowane lub kadmowane. 

 

7. INFORAMCJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 

Planowana inwestycja polegająca na przebudowie instalacji wodociągowej i 

hydrantowej nie wpływa na zmianę  funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu na 

przedmiotowej działce oraz nie wpływa na zmianę obszaru oddziaływania 

istniejącego obiektu.  W obszarze oddziaływania istniejącego budynku znajdują się 

przede wszystkim budynki mieszkalne zlokalizowane na sąsiednich działkach. 

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostępu do drogi 

publicznej, możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej 

oraz środków łączności przez osoby trzecie w obszarze oddziaływania obiektu 

budowlanego. Ponadto nie wpływa negatywnie na dostęp światła dziennego do 

pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwiązania techniczne, 

przebudowywanych instalacji  nie powodują uciążliwości związanych z hałasem, 

wibracjami, zakłóceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a także 

zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby. 

8. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA DLA 

OPRCOWNIA PLANU BIOZ (na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastrukury 

z dnia 23 czerwa 2003r. Dz. U. Nr 120 z dnia 10 lipca 2003r. poz. 1126) 

A. Zakres robót dla zamierzonego zadania inwestycyjnego do uwzględnienia w planie 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia obejmuje: 

 budowa instalacji hydrantowej 

 prace na wysokości do 2,4m. 

 budowa instalacji wodociągowej 

 próby ciśnienia 

 próby i odbiory;                                                                                                                                                       

 prace wykończeniowe. 

B. Wykaz istniejących obiektów budowlanych: Budynek mieszkalny ul. Parola 1w 

Warszawie.. 

C. Wskazanie elementów zagospodarowania, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

 Wykonanie instalacji zimnej, ciepłej wody oraz cyrkulacji 

 Wykonanie instalacji hydrantowej 

D. Wskazanie przewidywanych zagrożeń podczas realizacji robót budowlanych, skale i 

rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania: 

 Porażenie prądem elektrycznym – w przypadku uszkodzenia używanych narzędzi 

zasilanych prądem elektrycznym. 

o Czas występowania: od chwili powstania uszkodzenia do momentu jego 

usunięcia. 

  Zatrucia, poparzenia – przy pracy z materiałami łatwopalnymi i szkodliwymi (farby, 

rozpuszczalniki). 

o Czas występowania zagrożenia: podczas wykonywania robót malarskich. 

 Prace prowadzone na wysokości powyżej 2,4 m nad poziomem terenu. 
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o Czas występowania: okres prac prowadzonych na wysokości jw. 

 Materiały łatwopalne i wybuchowe – źródło zagrożenia: tlen, acetylen.  

o Czas występowania zagrożenia: podczas wykonywania robót montażowych 

E. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 

niebezpieczeństwom w trakcie wykonywania robót budowlanych w strefach 

szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie: 

 Podczas wykonywania robót budowlano – montażowych należy stosować się do 

przywołanych w projekcie przypisów oraz przestrzegać zasad BHP. 

F. Wskazanie zapewnienia sprawnej komunikacji dla potrzeb ewakuacji w przypadku 

pożaru, awarii i innych zagrożeń: 

Dla celów ewakuacji przewiduje się wykorzystanie istniejących ciągów 

komunikacyjnych budynku. 

G. Sposób prowadzenia instruktażu przed rozpoczęciem. 

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników 

zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako: 

 szkolenia wstępne, 

 szkolenie okresowe 

Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów 

szkolenia. 

Szkolenia wstępne ogólne (instruktaż ogólny) przechodzą wszyscy nowo zatrudnieni 

pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. 

Obejmuje ono zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami bhp zawartymi 

w Kodeksie Pracy, w układach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp 

obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz  zasadami udzielania pierwszej 

pomocy. 

Szkolenie wstępne na stanowisku pracy (Instruktaż stanowiskowy) powinien 

zapoznać pracowników z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku 

pracy, sposobami ochrony przed zagrożeniami, oraz metodami bezpiecznego 

wykonywania pracy na tym stanowisku. 

Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem 

zawodowym związanym z pracą na danym stanowisku pracy. 

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego 

na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być 

potwierdzony przez pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych 

pracownika. 

Szkolenia wstępne podstawowe w zakresie bhp, powinny być przeprowadzone w 

okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku 

pracy. 

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach 

robotniczych, powinny być przeprowadzone w formie instruktażu nie rzadziej niż raz 

na 3 -lata, a na  stanowiskach pracy, na których występują szczególne zagrożenia 

dla zdrowia lub życia oraz zagrożenia wypadkowe- nie rzadziej niż raz w roku. 

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów żurawi  maszyn budowlanych  i 

innych maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać  wymagane  kwalifikacje. 

Powyższy wymóg nie dotyczy betoniarek z silnikami  elektrycznymi jednofazowymi 

oraz silnikami trójfazowymi o  mocy do 1 KW. 

Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, 

aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy. Instrukcje powinny określać 

czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposoby 

bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonywania po jej 
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zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacja awaryjnych stwarzających 

zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników. 

Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, co do  której wykonywania nie posiada 

wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej 

znajomości przepisów oraz zasad BHP. 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy 

sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, 

stosownie do zakresu obowiązków. 

H. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

 szkolenie pracowników  w zakresie bhp, 

 zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń, 

 zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez 

wyznaczone w tym celu osoby, 

 zasady stosowania przez  pracowników środków ochrony indywidualnej oraz 

odzieży i obuwia roboczego. 

I. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom 

 Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy 

sprawują odpowiednio kierownik budowy oraz mistrz budowlany, stosownie do 

zakresu obowiązków. 

 Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do powstania 

bezpośrednich zagrożeń dla życia lub zdrowia pracowników. 

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: 

 organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa 

pracowników przed wypadkami przy pracy, 

 dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z 

przeznaczeniem, 

 organizować , przygotowywać  i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie 

pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi 

chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy, 

 dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia 

technicznego, a także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania 

zgodnie z przeznaczeniem, 

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Plan BIOZ), sporządzony przez Wykonawcę 

robót winien spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06. 

02. 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych (Dz. U. Nr 47 z dnia 9.03.2003 r.)   

 

 

 

 


