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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

I. OPIS TECIiMCZNY

1. Podstawaopracowada.

2. Przedmiot i zahes opracowania

3. Rozwipadeprojektowe

4. Uwagi

WYTTCZNE DO PI.ANU BiOZ

ZAI-ACZNIKI

o Za3wiadczenie projektant6w stwierdzajace przynalernoSd do Z.O. nzby

Iniynier6w Budownictvi4 upravrnigda projebon'e.

IV. RYSIINKT

Rys. 1 Instalacja c.o. i wod-kan - etep I

Rys. 2 Iostalarja wod-ka{ - Et€p tr

Rys. 3 Instalacja c.o. - et€p tr

1 ;50

1:50

1:50



OPIS TECHIIICZ}TY

do projektu budowlanego werrvnptrznej instalacji c.o. i kanalizacji sanitamej

dla budynku Zakladu Opiekuiczo - Leczriczego

w Tucanie

1. PODSTAWA OPRACOWAIYIA

- zleceoie Inweston

- projeld alchitektoniczno-budowlany

- obowi4zuj4ce przepisy i normy

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie zawiera rozwiqzanie projektowe w zakesie wewnetrznej irstalacj i

c.o. i wod-kan dla fragmentu II-go pietn ZO-L w Tucznie.

3. OPIS ROZWIAZANIA PROJEKTOWEGO

Cale przedsigwzigoie zostalo podzielone na 2 etapy.

W pierwszyn etapie zostanq przebudowane pomieszczenia terapii zajpciowej, jadahi i

gabinety lekarskie 2/4 i 2:/l

Drugi etap obejmuje przebudowg sal chorych lazbnek 2/9a i 2l9b orcz pom- 2/24,

2/28.

ETAP I

W zwiq,zku z przebudowa &agmentu tr-go pi6ra ( wyburzanie i przesuwarue

istniej4cych 6cian) nalezy istriejqce gzejniki w pom.2/3ai2/4 zamon!.o*ai zgodde z

rysunkiem.
Ismiej4ce piony kanalizacyjne K1 i K2 nalezry wymieni6 na calej uysokoici

budynku tj ok. 17,5m. Piony wykonac z rur PVC 0,075 o pogrubionej 6ciance np. f-my

LIPONOR W piwnicy piony ulposazyd w rewizje, ponad dachem zamontowad

wywiewki 0, I IPVC. Na wszyst.ldch pozostatych kondygnacjach podl4czy6 do pion6w

istniejaca uz{dzenia.



ETAP II

Irstalacia wod-kin.

W lazienkach zaprojektowano dwa piony kaaalizacyjne z rur PVC 0,11

o pogrubionej Sciance np. f-my IJPONOR W pi.wnicy piony wyposazy6 w rewi4e,

ponad dachem zamonlowac rywiewki.
Nowopojektowany pion wodny wykonai z rur Alu Pex. Instalacjp prowadzii w

bruzdzie , zaizolowad termicznie piank4 polietylenowA w plaszczu z folii,

W pom. 224 zdemontowai brodzik i muszlQ ustQpowa

W pom.2l27 zdemontowa.d muszlQ i zamontowad zlew. W pom. 2128 zj.efror,towec

nat yslq w jego miejsce zamontowad InatkQ Sciekow{ onz dodalkowo zaw6r zn

zfuzk4do wpia.

Instalacia c.o.

Zaprojektowano cztery nowe piony c.o. W lazienkach zaprojektowano nowe grzejniki

plltowe np. f-rny VNH. Z podejdciem oddohym. Pod grzejnikami montowad

podw6jne kurki odcinaj4cg na zworze glowice temostatyczne.

Pomstale grzejniki to gzejniki istniej4ce . przedesione.

UWAGA:.

. Calo6d rob6t *ykonai zgodnie z ,,Warunkami tecbnicznymi wykonania i

odbioru rob& budowlano- montazowycl! cz.tr, - Instalacje sauitame i

przemyslowd'. Do wody zastosowad przewody posiadaj4ce atest Pz{ i

dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

nz. Gr'idynfizryler



IIL WYTYCZNf, DO PLANU BiOZ,

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Wewnetrzna instalacja c.o. i wod-kan dla tr-go pietra Zakladu Opiekunczo-
Leczficzego w Tlczrie.

INWESTOR: Zafuad Opiekufczo-Lecmiczy SP ZOZ
ul. Staszica 5
'78-&O Tuczao

PROJEKTANT: inz.. Grazpa Sztyler

Czg66 opisowa

1. Uwaqa koicowa
Na podstawie ,,Informacji dotycz4cej bezpienzeitstwa i ockony zdrowia"

kierownik budowy powinien sporz4dzi6 ,flan BIOZ" zgoddte zrczporz4dzeniem
Ministra Infrastruktury - Dziennik Ustaw Nr 120 z b1a23.06.2003r.

hformacie szczee6lowe Wskazania
Za.kes rob& dla calego
zamierzenia budowlanego oraz
koleino66 rob6t

Przebudowa hstalacii co i wod-kan

2 Wykaz istniej 4cych obiekt6w
budowlanych

Nie dotyczy

3 Elementy zagospodarowada
dzialki lub terenu, lrt6re mog4
stvr'8Jzae zag|o/ze'lie
bezDieczeistwa i zdro\ria ludzi

Nie dotyczy

4 Pruewidryane zagroze z
wyst€pujAce podczas realizacj i
rob6t budowlanych, okeSlaj4ce
skalg 1 rodzaje zagroinh oraz
mieisce i czas ich wvsteDowania

OlaeSlii oddzialywanie rob6t mog4cych
stwarzae zagrozeria dla bezpieczeistwa
w ,,planie bioz"

5 Sposob prowadzenia instrukta2u
pracownik6w przed
przyst4pieniem do realizacji rob6t
szczes6lnie niebezDiecznvch

Skala zagroZenia mala przy
zastosowaniu wymaganycb zabezpieczen

6 Srodki techniczne i org anizacyjte,
zapobiegaj qce
niebezpieczeistwom w1'nikaj 4cym
z wykon''wani rob6t budowlanych
w strefie szczeg6lnego zagtoi eria
zdrowia lub w ich s4giedztwie, w
q m zap ew najqre bezpieczn4 i
sprawnq komunikacjg,
umozliwiaj4cq szybfu ewakuacj g
na wypadek pozaru, avr'arii i
innvch zasrozef

Nie dotycry

ilrl',^1.


