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l. Podstawa opracowania

2. Przedmiot i zakes opracowania.

3. Rozwiq.zania projektowe

4. Uwaga koricowa. $r.4

v o. wyryczNEDopLANUBioz str.5,6

Itr. zAr.ACzNrKI
l. Zainiadczenia stwierdzaj4ce przynaleznofi projektanta

i sprawdzaj4cego do ZOIIB str.7,8

IV.RYSUNKI

Rys.S/l Instalacja wod-kan. -rzut- etap l-y i2-gi l:100

Rys.S/2 Instalacja wod-kan. - rafi- eitap3-cii 4-ty l:100

Rys.S/3 Instalacj a c.o. - rzut - etap l-y i Z-gi 1:100

Rys.S/4 Instalacja c.o. - rzut - etap 3-ci i 4-ty l:100

Rys.S/5 Instalacja wod-kan - rozwini€cie-etap l-y i2-gl 1:100

Rys.S/6 Instalacja wod-kan. - rozwinigcie - et ap 3-ci i 4-ty 1:100
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L OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego wewngtrznych instalacji wod-kan i c.o.

dla remontowanego I-go pietra budynku

Zakladu Opieku hczo-Lecntrczego w Tucznie.

PODSTAWA OPRACOWANIA

o obowi@uiece noflny, przepisy i katalogi.

. Projekt architektoniczno-budowlany

o "Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych"

cz. II. "Roboty instalacyj ne".

PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWAIYTA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja budowlana

wewngtrznych instalacji saaitarnych dla remontowanego pigtra Z.O.-L w Tucznie.

ROZWTAZAI\-rA PROJEKTOWE

INSTAI.ACJA WOD-KAI{-

W budynku zostaly wymienione piony lranalizacyjne, wodne orv c.o.

Remont instalacji bpdzie polegal na wykonaniu podl4czeh projektowanych

urz4dzef do istniej4cych pion6w. Jedynie pion K4 zostanie wykonany w calo6ci.

Cala inwestycja zostala podzielona na cztery etapy.

Wl1czerrta urzqdzeft dokonad zgodne z rys.5 i 6. Zastosowad rury PVC o

pogrubionej Sciance, lqczone za pomoc4rrszczelek wargowych.

Instalacjg wody wykonad z rur Pex-Alu-Pex l4czonych za pomocq ksztaltek

systemowych. Przewody prowadzil naSciennie lub w bruzdach iciennych w

bnlaqi temicznej z gotowych ksztaltek z np. Termaflex w plaszcan z folii

plastikowej

INSTALACJAC.O.

W lazienkach zaprojeltowano grzejniki plytowi stalowe ocynkowane np. f-my

M\lH z podejSciem oddolnym. Pod grzejnikami montowai podw6jne kurki

odcinaj4ce, na zaworze gjoluu'rce termostatyczne.

Insalacjg c.o. wykona6 z rur miedzianych l4czonych na lut miQkki.
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Przewody prowadzif po wierzchu 6cian lub w bruzdach 6ciennych w izolasji z

pianki polietylenowej gr. 20 mm.

Przewody przez przegrody budowlane prowadzi6 w tulejach ochronnych.

WENTYLACJA

W lazienkach na kanalach ceramicznych zostanq zamontowane wentylatory

lazienkowe - ujpte w projekcie elektrycznym.

Wyci4g powietrza z izolatl<t wentylatorem lazienkowym fmy Venture Industries

typ Silent 100.
'Wlqczane 

wentylatora z otwarciem drztni, wylqczanre z zamknigciem ze zwlokq

czasow4

4. I.IWAGAKONCOWA:

- CaloSd rob6t wykonad zgodme z "Warunkami technicznymi uykonania

i odbioru rob6t budowlano - montaZowych" c2.2. "Roboty instalacyjne oraz z

wytycznymi f-my Wavin.
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IIL WYTYCZNE DO PI"AbIUBIOZ

NAZWA I ADRES OBIEKTU BIIDOWLANEGO:
Instalacje wod-kan i c.o. dla remontowanego I-go pietra Zakladu Opiekuirczo-
Lecznrczego, ul. Staszica 5, 78-640 Tuczno.

INWESTOR: Zaklad opiekrthczo-Leczniczy SP ZOZ,,Le$na Ustrof"
Ul. Staszica 5.78-640 Tuczno.

PROJEKTANT'. init.Gra2ynaSztyler
ul. Poniatowskiego 6715
Szczecin

CZESE OPISOWA

1. Zakres rob6t

Projektowaira inwestycja obejmuje swoim zakresem wykonanie wewnQtrznych
instalacji sanitarnych w zalffesie wod-kan. i c.o. na I-ym pietrze budynku przy
ul. Staszica 5 w Tucznie.

2. Rodzaie rob6l kt6re moga stwarzad zagroienie bezoieczelistwa i zdrowia ludzi

Zgodnie z Prawem Budowlanym (Ustawa z dn. 07.07. lgg+, art.21q us.))
elementami stwarzajecymi zagroietie bezpieczeristwa ludzi mogq byd:

- prace na wysoko3ci
- prace wykonywane w pobli2u instalacji elektrycznych

3. Przewidvwane zagro2enia- kt6re moga wystapii w trakcie realizacji inwestlrcji

W trakcie budowy mog4 wystqpi6 nastgpujqce zagro2enia:
- upadek z wysokofci
- poparzenie podczas lutowania przewod6w
- wybuch butli z gazem do lutowania

4. Wvmagania kwalifikacyjne dla os6b na&oruiac],ch i wykonawc6w

Inwestor ma obowiqgek zapewn(, zasady bezpieczefstwa podczas organizowania
procesu budowlanego. Dlatego te2 wykonywanie poszczeg6lnych etap6w tego
procezu mo2e byi powierzone tylko tym osobom, kt6re posiadajq niezbgdna wiedzg
i przygotowanie potwierdzone za3wiadczeniem kwglifi kacyjnym.

- kierowanie i nadzorowanie budow4 mo2e byd prowadzone tylko przez
osoby posiadaj4ce uprawnienia budowlane w specjalnoSci instalacyjnej,
w zakresie instalacji sanitarnych. oraz nalezqce do Izby In2ynier6w
Budownictwa

- osoby wykonuj4ce prace pol4czeniowe powinny posiadac co najmniej
przygotowanie zawodowe na poziomie robotnika wykwalifikowanego.
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5. Uwaga kofcowa

Na podstawie ,,Informacji dotyczqcej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia''
kierownik budowy powinien sporzqdzid ,plan BIOZ" zgodnre z rozporz4dzenrem
Mnistra In&astruktury - Dziennik Ustbw Nr 120 z dnia 23 .06.2003r. t
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L-szy etap

LEGENDA :
c.o.- zasilanie
c.o.'oowr6t
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UWAGA:
kanalizacja projektowana
kanalizacja istn.

woda zimna proj.
woda ciepla proj.
cyrkulacja proj.
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UWAGA:
kan alizacja projektowana

kanalizacja istn.

woda zimna proj.
woda ciepla proj.
cyrkulacja proj.
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