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1 Przedmiot i cel opracowania 
Celem niniejszego opracowania jest sporządzenie projektu wykonawczego instalacji sanitarnych dla 
Kompleksu Edukacyjnego w północnej części Gminy Kórnik obejmujące szkołę podstawową i 
gimnazjum. 
Opracowanie obejmuje projekt: 

• Instalacji wodociągowej, 
• Instalacji hydrantowej, 
• Instalacji gazu 
• Instalacji kanalizacji sanitarnej i technologicznej, 
• Instalacji kanalizacji deszczowej, 
• Instalacji skroplin. 

 
2 Instalacje wodoci ągowe 
 
2.1 Zapotrzebowanie wody zimnej szkoła 
Obliczenia wykonano na podstawie wytycznych technicznych oraz norm polskich PN-92/B-01706 
(Instalacje wodociągowe – wymagania w projektowaniu). 
 
Szkoła podstawowa 
Przepływ obliczeniowy wody dla budynku (qobl) 
qobl  = 3,11 dm 3/s. 
 
Woda hydrantowa: 
qobl = 2,0 dm 3/s (dwa pracujące hydranty H25) 
 
Gimnazjum 
Przepływ obliczeniowy wody dla budynku (qobl) 
qobl  = 2,63dm 3/s. 
 
Woda hydrantowa: 
qobl = 2,0 dm 3/s (dwa pracujące hydranty H25) 
 
Prędkości przepływu w przewodach rozdzielczych nie mogą przekraczać 1,0 m/s, a w pionach i 
podejściach do punktów czerpalnych – 1,5 m/s.  
 
2.2 Zapotrzebowanie mocy cieplnej do przygotowania c.w.u.  
 
Szkoła podstawowa 
Wymagana moc grzewcza do centralnego przygotowania c.w.u. Qhmax =244kW. 
 
Gimnazjum 
Wymagana moc grzewcza do centralnego przygotowania c.w.u. Qhmax =244kW. 
 
2.3 Opis przyj ętych rozwi ązań 
Do budynku zaprojektowano dwa przyłącza wody, osobne dla szkoły podstawowej oraz osobne dla 
gimnazjum.  
 
2.3.1 Szkoła podstawowa 
Przyłącze dla szkoły podstawowej przewidziano do istniejącej sieci wodociągowej, poprzez przyłącze 
PE wchodzące do budynku w pom. A-0.62 (wg P.W. sieci zewnętrznych) a następnie pionem PW1 do 
pom. A-1.06. Przyłącze wody zaopatruje szkołę podstawową w wodę użytkową i w wodę do celów 
przeciwpożarowych. Zestaw wodomierzowy typu MWN/WS 50/4 DN50 firmy Powogaz zlokalizowano 
w pom. A-0.62 (dobór wodomierza w projekcie przyłącza do budynku), następnie w pom. A-1.06 
następuje rozdzielenie na przewody: 

• Instalacji wody bytowej 
• Instalacji wody hydrantowej 

Za wodomierzem zaprojektowano zawór antyskażeniowy BA DN65 typu 298F firmy Honeywell lub 
inny równoważny oraz filtr wody z płukaniem wstecznym DN65 typu F76S firmy Honeywell lub inny 
równoważny. Natomiast w celu zapewnienia odpowiedniego ciśnienia na instalacji hydrantowej w razie 
uszkodzenia instalacji na cele bytowo gospodarcze. Na odejściu zastosowano zawór pierwszeństwa 
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typu VV300 DN65 firmy Honeywell lub inny równoważny. Na odgałęzieniu instalacji hydrantowej 
zainstalować zawór antyskażeniowy EA DN50 typu RV277 firmy Honeywell lub inny równoważny. 
 
Rozwiązanie alternatywne. 
W przypadku gdy ciśnienie wody w sieci nie zapewni odpowiedniego, zgodnego z przepisami ciśnienia  
na instalacji wody bytowej i hydrantowej w budynku. Należy zastosować rozwiązanie alternatywne 
które przewiduje w pomieszczeniu A-1.06 zestaw hydroforowy 2-pompowy (jedna rezerwowa) 
pracujący na cele wody bytowej i instalacji hydrantowej.  
Dobrano przykładowy zestaw hydroforowy firmy Wilo-Comfort-Vario COR-2 MVIE 803/ VR-P o 
następujących parametrach: 

• Gp=11,20 m3/h 
• Hp=190 kPa (rzeczywistą wysokość podnoszenia należy określić po wykonaniu pomiarów) 

 
Dane elektryczne zestawu hydroforowego: 
 
Lp. Urządzenie Typ Pe Zasilanie Liczba 

- - kW - - 
1 Hydrofor Wilo-Comfort-Vario COR-2 MVIE 803/ VR-P 2,2 400V/4,4A 2 
 
Ponieważ zestaw będzie pracował również, jako układ podnoszenia ciśnienia dla instalacji 
hydrantowej należy go zasilić sprzed wyłącznika głównego obiektu umożliwiając ciągłą pracę w razie 
pożaru. 
 
2.3.2 Gimnazjum 
Przyłącze dla gimnazjum przewidziano do istniejącej sieci wodociągowej, poprzez przyłącze PE 
wchodzące do budynku w pom. B-0.45 (wg P.W. sieci zewnętrznych). Przyłącze wody zaopatruje 
gimnazjum w wodę użytkową i w wodę do celów przeciwpożarowych. Zestaw wodomierzowy  
zlokalizowano typu MWN/WS 50/4 DN50 firmy Powogaz zlokalizowano w pom. B-0.45 (dobór 
wodomierza w projekcie przyłącza do budynku). 
Po wejściu przewodu do budynku następuje rozdzielenie na przewody: 

• Instalacji wody bytowej 
• Instalacji wody hydrantowej 

Za wodomierzem zaprojektowano zawór antyskażeniowy BA DN65 typu 298F firmy Honeywell lub 
inny równoważny oraz filtr wody z płukaniem wstecznym DN65 typu F76S firmy Honeywell lub inny 
równoważny. Natomiast w celu zapewnienia odpowiedniego ciśnienia na instalacji hydrantowej w razie 
uszkodzenia instalacji na cele bytowo gospodarcze. Na odejściu zastosowano zawór pierwszeństwa 
typu VV300 DN65 firmy Honeywell lub inny równoważny. Na odgałęzieniu instalacji hydrantowej 
zainstalować zawór antyskażeniowy EA DN50 typu RV277 firmy Honeywell lub inny równoważny. 
 
Rozwiązanie alternatywne. 
W przypadku gdy ciśnienie wody w sieci nie zapewni odpowiedniego, zgodnego z przepisami ciśnienia  
na instalacji wody bytowej i hydrantowej w budynku. Należy zastosować rozwiązanie alternatywne 
które przewiduje w pomieszczeniu B-0.45 zestaw hydroforowy 2-pompowy (jedna rezerwowa) 
pracujący na cele wody bytowej i instalacji hydrantowej. 
Dobrano przykładowy zestaw hydroforowy firmy Wilo-Comfort-Vario COR-2 MVIE 803/ VR-P o 
następujących parametrach: 

• Gp=9,5 m3/h 
• Hp=176 kPa (rzeczywistą wysokość podnoszenia należy określić po wykonaniu pomiarów) 

Dane elektryczne zestawu hydroforowego: 
 
Lp. Urządzenie Typ Pe Zasilanie Liczba 

- - kW - - 
1 Hydrofor Wilo-Comfort-Vario COR-2 MVIE 803/ VR-P 2,2 400V/4,4A 2 
 
Ponieważ zestaw będzie pracował również, jako układ podnoszenia ciśnienia dla instalacji 
hydrantowej należy go zasilić sprzed wyłącznika głównego obiektu umożliwiając ciągłą pracę w razie 
pożaru. 
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2.4 Instalacja zimnej wody u żytkowej 
Instalacje wykonać należy z rur systemu Mepla PE-Xb/Al/PEHD do średnicy DN32 lub innych 
równorzędnych typu PE-Xb/Al/PEHD. Do łączenia stosować kształtki systemowe, zaprasowywane 
Geberit Mepla albo inne równorzędne, wykonane z PVDF lub mosiądzu / brązu z pierścieniem 
zabezpieczającym połączenie przed wystąpieniem korozji elektrolitycznej. Zacisk należy wykonać  
przez bezpośrednie zaciśnięcie rury na kształtce. Natomiast od średnicy DN32 do średnicy DN100 z 
rur systemu Mapress Edelstahl 1.4401 lub innych równorzędnych. Do łączenia stosować kształtki 
systemowe, zaprasowywane Geberit Mapress Edelstal 1.4401 lub inne równorzędne. W 
pomieszczeniach A-1.06 oraz B-0.45 należy zastosować rury ze stali ocynkowanej. Obliczenia 
hydrauliczne i regulację instalacji wykonano w oparciu o parametry techniczne systemu Geberit. 
Przewody instalacji prowadzić w bruzdach ściennych ściankach instalacyjnych lub w przestrzeni 
sufitów podwieszanych. 
 
2.5 Instalacja ciepłej wody u żytkowej 
Instalacje wykonać należy z rur systemu Mepla PE-Xb/Al/PEHD do średnicy DN32 lub innych 
równorzędnych typu PE-Xb/Al/PEHD. Do łączenia stosować kształtki systemowe, zaprasowywane 
Geberit Mepla albo inne równorzędne, wykonane z PVDF lub mosiądzu / brązu z pierścieniem 
zabezpieczającym połączenie przed wystąpieniem korozji elektrolitycznej. Zacisk należy wykonać  
przez bezpośrednie zaciśnięcie rury na kształtce. Natomiast od średnicy DN32 do średnicy DN100 z 
rur systemu Mapress Edelstahl 1.4401 lub innych równorzędnych. Do łączenia stosować kształtki 
systemowe, zaprasowywane Geberit Mapress Edelstal 1.4401 lub inne równorzędne. Obliczenia 
hydrauliczne i regulację instalacji wykonano w oparciu o parametry techniczne systemu Geberit. 
Przewody instalacji prowadzić w bruzdach ściennych ściankach instalacyjnych lub w przestrzeni 
sufitów podwieszanych. 
Podgrzew ciepłej wody użytkowej realizowany jest w dwóch osobnych układach. Pierwszy zapewnia  
c.w.u. dla gimnazjum drugi dla szkoły podstawowej. Każdy z układów wyposażony jest w dwa 
podgrzewacze pojemnościowe ESSR 800 o pojemności 800 litrów każdy. Maksymalna chwilowa moc 
zespołu dwóch podgrzewaczy wynosi 244kW. Wężownice w podgrzewaczach pojemnościowych 
zasilane są czynnikiem grzewczy o temperaturze 70oC. Obieg wody grzewczej w instalacji zapewnia 
pompa obiegowa np. firmy Wilo. Praca instalacji zasilania podgrzewaczy sterowana jest w funkcji 
temperatury wody w zasobniku.W celu zapewnienia wymaganej temperatury zaprojektowano 
pompową cyrkulację c.w.u. wyposażoną w zawory termoregulacyjne typu MTCV(A) firmy Danfoss lub 
równorzędne, regulujące temperaturę wody w instalacji wody ciepłej. 
 
2.6 Instalacja wody hydrantowej 
Instalację hydrantową przeciwpożarową zaprojektowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej 
budynków, innych obiektów budowlanych. W pawilonie zainstalowano hydranty wewnętrzne HP-25. 
Montaż zaworów hydrantowych na wysokości 1,35m od poziomu posadzki. Zasięg hydrantów 
wewnętrznych DN25 – 33m (wąż 30mb). Zasilenie instalacji wody hydrantowej przewidziano ze 
wspólnego przyłącza z wodą bytowa, na instalacji hydrantowej zastosowano zawór antyskażeniowy 
typu EA. Instalacje hydrantową wykonano, jako pętle z przewodu DN50, odejścia do poszczególnych 
hydrantów wykonano z rur DN32. Instalacje wykonać z rur Geberit Mapress Edelstahl lub 
równorzędnych. Przebieg instalacji zgodnie z rysunkami. Na głównych odgałęzienia zaprojektowano 
zawory odcinające umożliwiające odcięcie poszczególnych części budynków w razie wykonania 
wymaganych napraw na instalacji, jednocześnie nie odcinając pozostałych części budynków. 
 
2.7 Zawory  do podlewania zieleni. 
Należy również wykonać zawory do podlewania zieleni wpięte do instalacji hydrantowej.  
W skład jednego kompletu wchodzi: 

• Zawór wodny zewnętrzny Alwa-frost typu V4780 DN15 firmy Honeywell lub równorzędny. 
• Wodomierz typu JS1-01 DN15 firmy Powogaz lub równorzędny. 
• Zawór antyskażeniowy typu EA-RV 181 DN15 firmy Honeywell lub równorzędny. 

Takich kompletów będzie 11: 
• Etap I – 4 kpl. 
• Etap II – 3 kpl. 
• Etap III – 3 kpl. 
• Etap IV – 1 klp. 

Lokalizacja do uzgodnienia w trakcie realizacji z I nwestorem wg. Projektu Architektury. 
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2.8 Armatura czerpalna  
Armaturę czerpalną należy przyjąć zgodnie z wytycznymi zawartymi w „Specyfikacji Technicznej” i 
pozostałymi Projektami branżowymi po wcześniejszym uzgodnieniu z Inwestorem. 
 
2.9 Uwagi materiałowe 
Instalacja i urządzenia powinny być wykonane z materiałów posiadających atest higieniczny. 
 
2.10 Kontrola, badania przy odbiorze 
Należy wykonać częściowe i końcowe odbiory techniczne robót. Odbiory techniczne częściowe 
wykonać dla robót zanikających a odbiór techniczny końcowy po zakończeniu budowy. Badania przy 
odbiorze powinny być zgodne z wymaganiami Polskich Norm. 
PN-81/B-10700/00 – Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
odbiorze – Wspólne wymagania i badania. 
PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
odbiorze -Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych 
PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
odbiorze -Przewody wody zimnej z poli(chlorku winylu) i polietylenu 
PN-81/B-10740 Stacje hydroforowe - Wymagania i badania przy odbiorze. 
Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 7. - Warunki Techniczne wykonania i odbioru 
instalacji wodociągowych. 
         
2.11 Wytyczne wykonania 
Przewody należy układać ze spadkami umożliwiającymi odwonienie instalacji w jednym lub kilku 
kierunkach oraz umożliwiać odpowietrzenie przez najwyżej położone punkty czerpalne. Należy 
zapewnić dostęp do wszystkich zaworów odcinających odgałęzienia. Nie należy prowadzić 
przewodów wodociągowych powyżej przewodów elektrycznych. Podejścia wody zimnej i ciepłej do 
przyborów należy mocować. Wszystkie podejścia pod armaturę czerpalną oraz urządzenia należy 
wykonać uwzględniając wytyczne zawarte w pozostałych projektach branżowych np. Technologia 
kuchni, oraz producenta zastosowanych urządzeń.  
 
2.12 Materiały, próby, warunki wykonania, wytyczne bran żowe 
Na instalacji wodociągowej przewidziano zastosowanie armatury odcinającej i czerpalnej na ciśnienie 
10bar (0.1MPa). Na wszystkich odgałęzienia instalacji rozprowadzającej przewiduje się zawory 
odcinające. Armatura zwrotna na ciśnienie 10bar produkcji Danfoss lub równorzędna. 
Do regulacji instalacji cyrkulacji wody należy zastosować zawory MTCV(A) firmy Danfoss lub 
równorzędne, regulujące temperaturę wody w instalacji wody ciepłej. 
Wszystkie rurociągi rozprowadzające będą izolowane otuliną z materiału o współczynniku przenikania 
ciepła nie większym niż 0,038W/(m2 x K) i o własnościach nierozprzestrzeniających ognia. Grubość 
izolacji wg Rozp. Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 75, poz. 690) wraz z późniejszymi zmianami. Na 
instalacji wody zimnej w należy wykonać izolację przeciwroszeniową. Rury stabilizowane nie 
wymagają kompensacji odcinków poziomych o długości do 40m. Na odcinkach dłuższych niż 40m 
należy przewidzieć kompensację wydłużeń za pomocą zabudowy kompensatorów, lub montaż 
typowych punktów stałych w odpowiednich miejscach utrzymujących samokompensację. Montaż 
podpór stałych jest obowiązkowy przy punktach czerpalnych, przy rozgałęzieniach, oraz na 
przewodzie z armaturą lub uzbrojeniem. 
Przed uruchomieniem instalacji należy ją poddać próbie szczelności zgodnie na ciśnienie próbne 1,0 
MPa.  
 
Instalacje wodociągową po wykonaniu, ale przed zakryciem należy przepłukać i poddać próbie 
ciśnieniowej. Płukanie należy prowadzić z pełnym dyspozycyjnym ciśnieniem przy całkowicie 
otwartych wszystkich zaworach czerpalnych. Płukanie musi być wykonane wodą przepuszczoną przez 
filtr siatkowy. Wartość ciśnienia próbnego należy przyjmować w wysokości półtora krotnego ciśnienia 
roboczego. Próby szczelności wykonać przed wykonaniem izolacji cieplnej rur. 
Po wykonaniu instalacji hydrantowej należy przeprowadzić jej sprawdzenie ciśnieniowe.  Próbę należy 
wykonać na ciśnienie 1 MPa. Czasz próby – 6 godzin. Podczas próby wąż hydrantu i strumienica 
muszą być rozłączone. 
Należy stosować wyroby budowlane, które zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego stosowania w budownictwie. 
Wszystkie materiały mające styczność z wodą pitną lub będącą w obiegu procesów przygotowania i 
produkcji wody musza uzyskać pozytywna opinię Powiatowego Sanepidu. 
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2.13 Wytyczne dla bran ż 
Branża budowlano-konstrukcyjna 

• Konstrukcje wsporcze dla rurociągów i urządzeń, 
• Otwory w stropach, ścianach oraz fundamentach, 
• Otwory rewizyjne w suficie podwieszanym dla obsługi zaworów odcinających oraz 

regulacyjnych, 
• Przejścia przez przegrody oddzielenia pożarowego wykonać, jako ppoż. firmy HILTI lub 

równorzędne. 
Branża elektryczna 

• W przypadku  zastosowania rozwiązania alternatywnego należy wykonać zasilanie 3 faz. 400 
V z rozdzielni sprzed wyłącznika głównego do szafy sterowniczej zestawu pompowego 
P=2x2,2kW zlokalizowanego w pomieszczeniu A-1.06. Łączne zapotrzebowanie w moc 4,4 
kW, 

• W przypadku  zastosowania rozwiązania alternatywnego należy wykonać zasilanie 3 faz. 400 
V z rozdzielni do szafy sterowniczej zestawu pompowego P=2x2,2kW zlokalizowanego w 
pomieszczeniu B-0.45. Łączne zapotrzebowanie w moc 4,4 kW, 

• Instalację przeciwporażeniowa. 
Branża instalacyjna 

• Wykonać przejście wodno i gazo szczelne na wyjściu instalacji przez posadzkę, 
• Na izolacji oznaczyć kierunki przepływu  
• Oznakować zawory i inne urządzenia za pomocą plastikowych etykiet, 
• Przed rozruchem wykonać wszystkie czynności odbiorowe wraz z próbami ciśnieniowymi 

instalacji, 
• Odbiory wykonać w oparciu o obowiązujące przepisy, 
• Instalacje należy wykonać z materiałów dopuszczonych i atestowanych przez właściwe 

instytucje do tego upoważnione, 
• Montaż wszystkich urządzeń powinien być wykonany zgodnie z wytycznymi producentów. 

 
3 Instalacja gazowa 
 
3.1 Opis przyj ętych rozwi ązań 
W celu zapewnienia dostawy do budynku ilości gazu wynikającego z zapotrzebowania kotłowni oraz 
kuchni projektuje się dwa przyłącze gazowe o średnicy DN80 dla kotłowni oraz DN32 dla kuchni. 
Projekt przyłącza gazowego wg odrębnego opracowania.  
Paliwo gazowe w budynku będzie wykorzystywane w celu centralnego przygotowania ciepłej wody 
użytkowej, na cele grzewcze oraz przygotowanie posiłków. Wewnętrzna instalacja gazu, zasilająca 
kotłownię DN80 zostanie wykonana od szafki gazowej zlokalizowanej na ścianie zewnętrznej budynku 
do kotłowni na poziomie +1. W szafce gazowej znajduje się armatura odcinająco – kurek główny gazu 
DN80, oraz zawór elektromagnetyczny MAG-3 ZBK-100k z przeciwkołnierzami DN80 połączony z 
systemem detekcji gazu w kotłowni. 
Wewnętrzna instalacja gazu, zasilająca kuchnię DN32 zostanie wykonana od szafki gazowej 
zlokalizowanej na ścianie zewnętrznej budynku do odbiorników usytuowanych w kuchni (zgodnie z 
wytycznymi technologii kuchni). Przed odbiornikami należy umieścić zawory odcinające. W szafce 
gazowej znajduje się armatura odcinająca – kurek główny gazu DN32. 
 
3.2 System detekcji gazu 
W pomieszczeniu kotłowni  należy zainstalować system detekcji gazu z sygnalizatorem przekroczenia 
dopuszczalnego stężenia gazu. Zaprojektowano system detekcji z modułem sterującym MD-2.Z. 
Gazex. Moduł sterujący należy połączyć z detektorem DEX w celu kontroli sygnałów alarmowych oraz 
z zaworem elektromagnetycznym MAG-3. Stan alarmowy spowoduje zamknięcie zaworu MAG-3 i 
dopływu gazu do budynku. Dodatkowo system detekcji należy wyposażyć w sygnalizację optyczną i 
akustyczną stanów alarmowych. 
 
3.3 Przewody instalacji gazowej 
Instalację gazową wewnętrzną zaprojektowano z rur stalowych, czarnych bez szwu, wg PN-80/H-
74219 łączonych przez spawanie. Średnice przewodów dobrano uwzględniając maksymalny pobór 
gazu oraz dopuszczalny spadek ciśnienia dla wymaganego przepływu w instalacji między kurkiem 
głównym, a odbiorem gazowym. Spadek ten nie powinien przekroczyć 150 Pa. 
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Przewód instalacji gazowej prowadzony jest w budynku pod stropem garażu podziemnego oraz w 
bruździe ściennej na klatce schodowej.  
Przewody instalacji gazowej należy prowadzić z zachowaniem odległości mijania z przewodami innych 
instalacji wynikających z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. 
(Dz.U.02.45.690.) z późniejszymi zmianami. 
 
3.4 Warunki wykonania i odbioru instalacji gazowej:  
Wszystkie elementy stalowej instalacji nadziemnej powinny mieć powłoki malarskie wielowarstwowe. 
Dotyczy to rur, elementów armatury, kształtek, połączeń. Analogicznie powinny być zabezpieczone 
antykorozyjnie konstrukcje pomocnicze i wsporcze. Grubość powłoki na sucho powinna wynosić nie 
mniej niż 150 µm. Kolejno nakładane warstwy pokrycia malarskiego powinny różnić się odcieniem. 
Podłoże stalowe pod powłoki malarskie należy przygotować zgodnie z PN-ISO 8501-1 „Przygotowanie 
podłoża stalowego pod powłoki malarskie i inne: Ocena wzrokowa stanu powierzchni” do osiągnięcia 
klasy S.A. 2 ½. Powłoki malarskie powinien wykonywać wykonawca zgodnie z instrukcją producenta 
farb.  
Na powłoki malarskie należy zastosować np. zestaw: farba epoksydowa podkładowa cynkowa 
wysokoprocentowa 1 warstwa, grubość suchej powłoki ok. 65 µm, farba silikonowo – epoksydowa 1 
warstwa, grubość suchej powłoki ok. 100 µm, 
Należy stosować wyłącznie urządzenia oznaczone znakiem bezpieczeństwa B (zgodnie z ustawą o 
badaniach i certyfikacji z dn. 3 kwietnia 1993 - Dz.U. nr 55 z 1993 poz.250), znakiem urządzenia 
technicznego dopuszczonego do obrotu zgodnie z Zarządzeniem Ministra Przemysłu z dn. 22.12.88 w 
sprawie zasad i trybu oznaczania trwałym znakiem urządzeń technicznych dopuszczonych do obrotu 
(MP nr 36 z 1988 poz.332) bądź posiadające aprobatę techniczną (zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 19.12.94 w sprawie aprobat i kryteriów 
technicznych wyrobów budowlanych - Dz.U. nr 10 z 1995 poz.48). 
Instalacje należy przymocować do ścian hakami lub uchwytami (w miejscach zmian kierunków lub 
odgałęzień) 
Zalecenie dla poziomych odcinków rur odległość miedzy uchwytami: 
max 1,5m dla DN<40mm  
< 2m dla DN≥40  
Dla pionowych odcinków rur odpowiednio 2,5m i 3m  
 
Próbę szczelności instalacji gazowej należy wykonać (przed malowaniem) po przedmuchaniu 
powietrzem instalacji w celu usunięcia zanieczyszczeń i sprawdzeniu drożności przewodów. Próbę 
należy wykonać sprężonym powietrzem o ciśnieniu 0,5 bar. Po podniesieni ciśnienia i wyrównaniu 
temperatur zamontowany na instalacji manometr nie powinien wskazywać w ciągu 30 min spadku 
ciśnienia. Jeżeli trzykrotna próba da wynik ujemny należy wykonać instalację od nowa. Po 
przeprowadzeniu próby szczelności należy sporządzić protokół odbioru instalacji. 
Po wykonaniu ostatecznego odbioru instalacji należy przewody stalowe pomalować dwukrotnie farbą 
miniową ogólnego stosowania oraz farbą olejną koloru żółtego. Odbiór instalacji polega na 
sprawdzeniu zgodności wykonania z projektem i warunkami technicznymi. 
Instalację przy przejściach przez ścianę zewnętrzną należy prowadzić w rurze ochronnej, a przestrzeń 
pomiędzy rurą a przewodem należy uszczelnić szczeliwem plastycznym. W przejściach tych nie 
należy stosować żadnych połączeń rurociągów gazowych. 
 
3.5 Wytyczne bran żowe 
Branża budowlano-konstrukcyjna 

• Konstrukcje wsporcze dla rurociągów i urządzeń, 
• Otwory w stropach, ścianach oraz fundamentach, 
• Otwory rewizyjne w suficie podwieszanym dla obsługi zaworów odcinających oraz 

regulacyjnych, 
• Przejścia przez przegrody oddzielenia pożarowego wykonać, jako ppoż. firmy HILTI lub 

równorzędne. 
Branża elektryczna 

• doprowadzić zasilanie do modułu sterującego systemu detekcji gazu MD-2.Z 
• połączyć detektory, zawór MAG-3 oraz sygnalizatory świetlne i dźwiękowe z modułem 

sterującym MD-2.Z 
• Instalację przeciwporażeniowa. 

Branża instalacyjna 
• Wykonać przejście wodno i gazo szczelne na wyjściu instalacji przez ścianę budynku, 
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• Oznaczyć kierunki przepływu  
• Oznakować zawory i inne urządzenia za pomocą plastikowych etykiet, 
• Przed rozruchem wykonać wszystkie czynności odbiorowe wraz z próbami ciśnieniowymi 

instalacji, 
• Odbiory wykonać w oparciu o obowiązujące przepisy, 
• Instalacje należy wykonać z materiałów dopuszczonych i atestowanych przez właściwe 

instytucje do tego upoważnione, 
• Montaż wszystkich urządzeń powinien być wykonany zgodnie z wytycznymi producentów. 

 

4 Instalacja kanalizacji sanitarnej i technologiczn ej 
 
4.1 Obliczenia 
Obliczenia wykonano na podstawie wytycznych technicznych oraz norm polskich PN-92/B-01707 
(Instalacje kanalizacyjne – wymagania w projektowaniu), PN-EN 12056-2 (System kanalizacji 
grawitacyjnej wewnątrz budynków. Część 2: Kanalizacja sanitarna, projektowanie układu i obliczenia). 
 

Urządzenie DU 

Kratka podłogowa DN50 0,8 

Kratka podłogowa DN100 2,0 

Umywalka 0,5 

Natrysk 0,6 

Miska ustępowa 2,0 

Zlewozmywak 0,8 

Zmywarka 0,8 

Pisuar 0,5 
 
4.1.1 Szkoła podstawowa 
 
Kanalizacja sanitarna 
Suma DU=210,60 
Odpływ charakterystyczny dm3/s, zależny od przeznaczenia budynku K=0,7 
Qww = 10,2 dm 3/s – przepływ obliczeniowy w instalacji kanalizacji   
 
Kanalizacja technologiczna 
Suma DU=21,10 
Odpływ charakterystyczny dm3/s, zależny od przeznaczenia budynku K=0,7 
Qww = 3,20 dm 3/s – przepływ obliczeniowy w instalacji kanalizacji   
 
4.1.2 Gimnazjum  
Suma DU=108,90 
Odpływ charakterystyczny dm3/s, zależny od przeznaczenia budynku K=0,7 
Qww = 7,3 dm 3/s – przepływ obliczeniowy w instalacji kanalizacji  
 
4.2 Opis instalacji kanalizacji sanitarnej 
Wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej składa się z przyborów sanitarnych przyjmujących ścieki, 
przewodów kanalizacyjnych oraz urządzeń pomocniczych. Przewody kanalizacyjne, zarówno 
odgałęzienia jak też przewody spustowe-piony wykonać z rur PP. Główne poziome przewody 
odpływowe instalacji kanalizacyjnej sanitarnej prowadzone w gruncie pod posadzką. Instalację 
podposadzkową należy wykonać z rur i kształtek PCV-U ze ścianką litą jednorodną, o sztywności 
obwodowej SN8, kielichowe, lite, łączone wg rozwiązań systemowych na uszczelki osadzane 
fabrycznie. Rury i kształtki powinny posiadać odpowiednie atesty. 
Wysokość montowania przyborów sanitarnych jest znormalizowana. Każdy przybór sanitarny winien 
być zaopatrzony w zamknięcie wodne, zakładane bezpośrednio pod przyborem lub wmontowane w 
przybór. Wszystkie przewody poziome montować ze spadkiem w kierunku przepływu ścieków, 
kielichem w kierunku odwrotnym do przepływu ścieków. Nie wolno wykonywać połączeń przewodów w 
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przejściach przez przegrody budowlane. Przewody spustowe - piony, prowadzić pionowo jak najbliżej 
przyborów sanitarnych.  
Przy wysokości pionu spustowego większej niż 10 m na odcinku ostatnich dwóch metrów przed 
przyłączeniem go do przewodu odpływowego nie należy wykonywać podejść bezpośrednio do pionu. 
Przybory należy włączyć bezpośrednio do przewodu odpływowego z zachowaniem warunku, aby 
pierwszy przybór był włączony w odległości ≥1m od pionu spustowego. Taki sam warunek należy 
zachować w przypadku ostatniego przyboru włączonego do podejścia. Dopuszcza się zastosowanie 
innych rozwiązań zgodnie z  PN-92/B-01707-08. 
Przewody instalacji kanalizacji sanitarnej należy prowadzić w bruzdach ściennych i ściankach 
instalacyjnych. Bruzd pionowych nie należy zamurowywać na stałe, lecz tak, aby można było łatwo się 
dostać do przewodów w razie awarii. Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynku 
za pomocą uchwytów stalowych lub obejm z tworzyw sztucznych. Pomiędzy przewodem, a obejmą 
należy stosować podkładki elastyczne. Obejmy uchwytów powinny mocować rurę pod kielichem. 
Na przewodach poziomych maksymalny rozstaw uchwytów lub obejm powinien wynosić 1,25m. Na 
pionach kanalizacyjnych należy stosować na każdej kondygnacji co najmniej jedno mocowanie stałe i 
dodatkowo co najmniej jedno mocowanie przesuwne. 
Przed zamurowaniem bruzd sprawdzić szczelność połączeń zalewając instalację wodą. Przy 
montowaniu na pionie w bruździe zaworu napowietrzającego należy pamiętać o zostawieniu 
swobodnego dostępu do powietrza poprzez zamontowaniu kratki kontaktowej w miejscu 
zamurowywanego zaworu. Wskazane w projekcie piony należy wyprowadzić ponad dach i zakończyć 
wywiewką. 
Na prostych odcinkach przewodów odpływowych dłuższych niż 15 m oraz na przewodach spustowych 
zastosować czyszczaki. 
 
4.3 Opis instalacji kanalizacji technologicznej 
Przewidziano instalacje kanalizacji technologicznej dla projektowanej kuchni. Przed odprowadzeniem 
do sieci kanalizacji sanitarnej ścieki technologiczne z pomieszczeń kuchennych podczyszczane będą 
w separatorze tłuszczu. Separator zlokalizowano na terenie inwestycji. Obliczeniowy przepływ przez 
separator wynosi 3,2 l/s. Wskazane w projekcie piony należy wyprowadzić ponad dach i zakończyć 
wywiewką. 
Przewody kanalizacyjne, zarówno odgałęzienia jak też przewody spustowe, wykonać z rur 
polietylenowych PEHD łączone poprzez zgrzewanie doczołowe lub elektrooporowe. 
 
Dobór separatora dla ścieków technologicznych: 
Dobór urządzeń na podstawie normy PN-EN 1825-2. Przepustowość separatora NG określa się na 
podstawie ogólnego wzoru: 
NG = Qsxftxfdxfr 
NG – wielkość nominalna separatora (bez jednostki miary) 
ft – współ. temp. = 1,0 
fd – współ. gęstości =1,0 
fr – współ. uwzględniający stosowanie środków czyszczących = 1,3 
QS – maksymalny dopływ ścieków dm3/s 
NG = 3,2x1x1x1,3 = 4,1[-] 
Dobór konkretnego typu separatora wg projektu sieci  zewnętrznych. 
 
4.4 Instalacja  odprowadzenia skroplin 
Instalację odprowadzenia skroplin wykonać z rur w technologii PVC. Rury te należy łączyć przez 
klejenie. Średnice podejść do klimatyzatorów zgodnie z wytycznymi producenta. Przewody prowadzić 
ze spadkiem min 1,0%. Rurociągi należy podwiesić w rozstawie zawiesi, co 70 cm. 
Instalację odprowadzenia skroplin włączyć do pionu kanalizacyjnego poprzez zasyfonowanie, syfony 
powinny być zalane wodą lub do syfonu umywalki lub zlewu, skropliny z jednostki klimatyzacyjnej w 
śmietniku odprowadzić nad posadzkę.  
W przypadku braku możliwości wykonani grawitacyjnego odprowadzenia skroplin wybrane 
klimatyzatory należy wyposażyć w pompki skroplin.  Lokalizacja klimatyzatorów i central zgodnie z 
rysunkami branży wentylacyjnej. 
Należy również wykonać instalację odprowadzenia skroplin z central wentylacyjnych zlokalizowanych 
wewnątrz budynku.  
Wykonywanie robót  montażowych i izolacyjnych prowadzić należy zgodnie z obowiązującymi 
warunkami technicznymi oraz przestrzegając wytycznych producenta  urządzeń.  Dotyczy  to  także  
przeprowadzenia  robót  rozruchowych. 
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4.5 Ceramika sanitarna. 
Ceramikę sanitarną należy przyjąć zgodnie z wytycznymi zawartymi w „Specyfikacji Technicznej” i 
pozostałymi projektami branżowymi po wcześniejszym uzgodnieniu z Inwestorem. 
 
4.6 Studzienki schładzaj ące 
W pomieszczeniu A-016 przewidziano studzienkę schładzające wykonane w płycie fundamentowej z 
włazem żeliwnym ϕ600. Przewód odprowadzający ścieki z kotłowni do studzienki schładzającej należy 
wykonać ze stali o średnicy Ø100. Odprowadzenie ścieków ze studzienek do instalacji kanalizacji 
sanitarnej. 
 
4.7 Kontrola, badania przy odbiorze 
Należy wykonać częściowe i końcowe odbiory techniczne robót. Odbiory techniczne częściowe 
wykonać dla robót zanikających a odbiór techniczny końcowy po zakończeniu budowy. Badania przy 
odbiorze powinny być zgodne z wymaganiami Polskich Norm. 
PN-81/B-10700/00 – Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
odbiorze – Wspólne wymagania i badania. 
PN-92/B-10735_Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze 
Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 12. - Warunki Techniczne wykonania i odbioru 
instalacji kanalizacyjnych 
 
4.8 Warunki wykonania 
Ww. instalacje należy wykonać z materiałów dopuszczonych i atestowanych przez właściwe instytucje 
do tego upoważnione. Instalacje sanitarne powinny wykonywać osoby posiadające odpowiednie 
uprawnienia wykonawcze, całość robót wykonać zgodnie z wytycznymi budowlanymi oraz z 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych, cz. II - Roboty 
instalacyjne”. 
Wszystkie podejścia pod armaturę oraz urządzenia należy wykonać uwzględniając wytyczne zawarte 
w pozostałych projektach branżowych np. Technologia kuchni, Technologia myjni, Technologia 
warsztatów, Architektura wnętrza oraz producenta zastosowanych urządzeń. 
 
4.9 Wytyczne bran żowe 
Branża budowlana 

• Otwory w stropach, ścianach oraz fundamentach, 
• Cokoły dachowe oraz ich obróbkę blacharską dla wywiewek kanalizacyjnych,  
• Przejścia rurociągów przez przegrody oddzieleń pożarowych wykonać, jako ppoż. np. przez 

zastosowanie obejm ognioochronnych o odporności równej odporności przegrody ( np. Hilti), 
• Przepusty instalacyjne o średnicy większej niż 0,04 m w ścianach i stropach pomieszczenia 

zamkniętego, dla których wymagana klasa odporności ogniowej jest nie niższa niż EI 60 lub 
REI 60, a niebędących elementami oddzielenia przeciwpożarowego, powinny mieć klasę 
odporności ogniowej (E I) ścian i stropów tego pomieszczenia. 

Branża instalacyjna 
• Oznaczyć kierunki przepływu  
• Oznakować zawory i inne urządzenia za pomocą plastikowych etykiet, 
• Wykonać odprowadzenie wody z zaworów BA oraz zaworów bezpieczeństwa w 

pomieszczeniach przyłączy, hydroforni i kotłowni z rur PVC nad kratki ściekowe, 
• Przed rozruchem wykonać wszystkie czynności odbiorowe wraz z próbami ciśnieniowymi 

instalacji, 
• Odbiory wykonać w oparciu o obowiązujące przepisy, 
• Instalacje należy wykonać z materiałów dopuszczonych i atestowanych przez właściwe 

instytucje do tego upoważnione, 
• Montaż wszystkich urządzeń powinien być wykonany zgodnie z wytycznymi producentów. 

 

5 Instalacja kanalizacji deszczowej 
 
5.1 Bilans wód opadowych 
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Lp. Natężenie Powierzchnia Współ. spływu Q 
- dm3/(s x ha) m2 - dm3/s 
Dach szkoła podstawowa i 
gimnazjum 

150 7096 0,8 85,15 

 
   

RAZEM 85,15 

 
5.2 Kanalizacja podci śnieniowa 
Na dachu hali gimnastycznej szkoły podstawowej zastosowano system podciśnieniowego 
odwodnienia dachu firmy Geberit. Na dachu zaprojektowano 4 wpusty podgrzewane. Wody 
deszczowe z dachu odprowadzone są pionem KD02. Rozprężenie następuje w pionach około 1,1m 
np. poziomem 0. 
 
Zaprojektowano instalacje kanalizacji deszczowej odwadniającej dach hal gimnastycznych. Na dachu 
hali gimnastycznej gimnazjum zastosowano system podciśnieniowego odwodnienia dachu firmy 
Geberit. Na dachu zaprojektowano 6 wpustów podgrzewanych. Wody deszczowe z dachu 
odprowadzone są pionem KD01. Rozprężenie następuje w pionach około 1,1m np. poziomem 0. 
 
5.3 Kanalizacja grawitacyjna 
Wody opadowe z połaci dachowej odprowadzone są poprzez układ wpustów grawitacyjnych oraz 
przewodów spustowych. Sposób odprowadzenia przedstawiono w  opracowaniu architektonicznym. 
 
5.4 Przewody kanalizacji podci śnieniowej 
Przewody należy wykonać z rur polietylenowych wysokiej gęstości Geberit PEHD zgodnych z PN-EN 
1519-1, łączonych poprzez zgrzewanie doczołowe lub elektrooporowe. Rury powinny być poddawane 
procesowi odpuszczania, a materiał powinien być zabezpieczony przed starzeniem (wzrostem 
kruchości), np. poprzez 2% dodatek sadzy.  
Proces odpuszczania likwiduje wewnętrzne naprężenia termiczne powstające zawsze przy produkcji 
rury PEHD, a tym samym zabezpiecza przed niepożądanym skurczem rury zwiększając 
bezpieczeństwo złącz. 
Prowadzenie rurociągów bezspadkowe. Przejścia przez przegrody budowlane (stropy, ściany nośne) 
należy wykonać w tulejach ochronnych wypełnionych materiałem plastycznym. Po ułożeniu instalacji 
należy poddać ją próbie na szczelność. Badania szczelności powinny być wykonywane przed 
zakryciem stropów, w których prowadzona jest instalacja kanalizacji deszczowej. 
Przewody powinny wytrzymać najwyższe ciśnienie statyczne, pod którym będą pracować w obiekcie. 
 
5.5 Wpusty dachowe systemu podci śnieniowego 
W opracowaniu przyjęto wpusty dachowe Geberit Pluvia o średnicy d56mm, spełniające następujące 
założenia: 

• osiągnięcie pełnej wydajności przy poziomie wody na dachu – 3,5cm; 
• możliwość wykonania szczelnego połączenia wpustu z folią dachową, 
• połączenie wpustu z instalacją rurową wyłącznie, jako zgrzewane. 
• usztywnienie powierzchni wokół wpustu poprzez zastosowanie kołnierza mocującego  

 
 Wpust składa się z następujących elementów: 

• element podstawowy; 
• element funkcyjny wpustowy; 
• element mocujący kołnierza przyłączeniowego z zatopioną folią dachową; 
• kratka osłonowa z elementem wlotowym; 
• izolacja; 
• zestaw mocujący, element ochronny. 

 
Dodatkowo dobrano: 

• kołnierz mocujący z blachy nierdzewnej o wymiarach 600x600mm 
• kołnierz przyłączeniowy o wymiarach 500x500mm z zatopioną folia dachową zgodną z 

przyjętą w projekcie architektury warstwą wodoszczelną. 
• podgrzewacz wpustu 230 V/ 10W. 
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5.6 Obliczenia hydrauliczne 
Obliczenia wykonano przy założeniach: 
miarodajne natężenie deszczu –  300l/sxha; 
współczynnik spływu  = 0,8 (dach do 15 stopni nachylenia). 
 
Dobór średnic oraz obliczenia hydrauliczne zostały wykonane przy założeniu pełnego wypełnienia rur 
mieszaną wodno-powietrzną, czyli dla warunków rzeczywistych. 
Na dachu hali gimnastycznej szkoły podstawowej przyjęto 4 wpusty o wydajności 2,04 l/s każdy, 
natomiast hali gimnastycznej  gimnazjum 6 wpustów o wydajności 5,18 l/s każdy W przypadku 
wystąpienia zmian w trasie przebiegu instalacji lub usytuowania wpustów należy wykonać obliczenia 
sprawdzające. 
Przed przystąpieniem do prac montażowych należy sprawdzić zgodność rodzaju pokrycia dachowego 
z przyjętymi rozwiązaniami technicznymi w niniejszym opracowaniu. 
 
5.7 Eksploatacja i konserwacja 
Każdy dach płaski oraz zamontowane na nim wpusty dachowe, bez względu na rodzaj 
zastosowanego systemu odwodnienia dachu, wymagają konserwacji i czyszczenia w trakcie 
eksploatacji obiektu. 
Systematyczna konserwacja dachu oraz utrzymanie w należytym stanie przelewów bezpieczeństwa i 
wpustów dachowych gwarantują pewne działanie instalacji i optymalne odwodnienie dachu. 
Do podstawowych zaleceń należą: 

• z powierzchni dachu oraz wpustów dachowych należy usuwać wszystkie zanieczyszczenia, 
jak np. liście, aby nie dopuścić do utworzenia się warstwy humusu lub zatkania odpływu; 

• częstotliwość czyszczenia dachu należy dostosować do warunków otoczenia (pogoda, 
zadrzewienie terenu itp.); 

• częstotliwość czyszczenia dachu i wpustów dachowych powinien ustalić właściciel budynku i 
zlecić osobie odpowiedzialnej za konserwację obiekt 

 
5.8 Zalecenia do monta żu wpustów 

• Montaż wpustów dachowych należy prowadzić zawsze na podstawie instrukcji montażowych, 
załączonych do poszczególnych artykułów. 

• Połączenie pokrycia dachowego z kołnierzem przyłączeniowym z tego samego materiału musi 
być wykonane z zakładem minimum 12cm. 

• Po ukończeniu montażu wpustów należy oczyścić powierzchnię dachu. 
• W przypadku konieczności wykonania instalacji awaryjnej, jako wpusty instalacji awaryjnej 

należy stosować wyłącznie wpusty dachowe instalacji podciśnieniowej z elementem 
spiętrzającym o regulowanej wysokości. 
 

5.9 Uwagi materiałowe 
Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia muszą być dopuszczone do obrotu i powszechnego 
lub jednostkowego stosowania w budownictwie (certyfikat na znak bezpieczeństwa bądź certyfikat 
zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną)   
 
5.10 Kontrola, badania przy odbiorze 
Należy wykonać częściowe i końcowe odbiory techniczne robót. Odbiory techniczne częściowe 
wykonać dla robót zanikających a odbiór techniczny końcowy po zakończeniu budowy. Badania przy 
odbiorze powinny być zgodne z wymaganiami Polskich Norm. 

 
5.11 Wytyczne bran żowe 
Branża budowlana 
Należy wykonać: 

• Otwory w stropach, ścianach oraz fundamentach, 
• Otwory rewizyjne w suficie dla rewizji montowanych na przewodach prowadzonych pod 

stropem danej kondygnacji, 
• Przejścia rurociągów przez przegrody oddzieleń pożarowych wykonać, jako ppoż. np. przez 

zastosowanie obejm ognioochronnych o odporności równej odporności przegrody ( np. Hilti), 
• Przepusty instalacyjne o średnicy większej niż 0,04 m w ścianach i stropach pomieszczenia 

zamkniętego, dla których wymagana klasa odporności ogniowej jest nie niższa niż EI 60 lub 
REI 60, a niebędących elementami oddzielenia przeciwpożarowego, powinny mieć klasę 
odporności ogniowej (E I) ścian i stropów tego pomieszczenia. 



Siergiej Studio Architektury  Budowa kompleksu edukacyjnego w północnej części gminy Kórnik 
1205_PW 

03.2013 strona 15�  

 

Branża elektryczna 
Należy wykonać:  

• Zasilanie 230 V ~ 50 Hz.  dla wpustów kanalizacji deszczowej ciśnieniowej P= 10 W, 
Branża instalacyjna 

• Oznaczyć kierunki przepływu  
• Oznakować zawory i inne urządzenia za pomocą plastikowych etykiet, 
• Przed rozruchem wykonać wszystkie czynności odbiorowe wraz z próbami ciśnieniowymi 

instalacji, 
• Odbiory wykonać w oparciu o obowiązujące przepisy, 
• Instalacje sanitarne powinny wykonywać osoby posiadające odpowiednie uprawnienia 

wykonawcze, 
• Instalacje należy wykonać z materiałów dopuszczonych i atestowanych przez właściwe 

instytucje do tego upoważnione, 
• W punktach krytycznych piony i poziomy kanalizacji deszczowej wewnątrz budynku 

wyposażyć w izolację chroniącą przed działaniem kondensatu pary wodnej, 
• Montaż wszystkich urządzeń powinien być wykonany zgodnie z wytycznymi producentów. 

 
6 Urządzenia i materiały 
Zastosowane w projekcie materiały i urządzenia należy traktować jako przykładowe. Dopuszcza się 
stosowanie równoważnych zamienników. 
Wszystkie obliczenia i dobory zostały oparte o wymienione w opisie technicznym materiały i 
urządzenia. Podstawowe parametry techniczne zgodnie ze specyfikacja techniczną wykonania i 
odbioru robót. Zamiana może wiązać się z konicznością ponownego doboru i obliczeń. Wszelkie 
zmiany należy skonsultować z projektantem. Zmiany urządzeń wpływających na inne branże 
(architektura, elektryka, AKPiA, konstrukcja) dopuszcza się pod warunkiem uzyskania akceptacji od 
projektantów tych branż. 

 
7 Wytyczne BHP 
Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia muszą być dopuszczone do obrotu i powszechnego 
lub jednostkowego stosowania w budownictwie (certyfikat na znak bezpieczeństwa bądź certyfikat 
zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną).   
Montaż rurociągów i urządzeń musi być prowadzony przez firmę posiadającą odpowiednie 
uprawnienia i zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP 
Załoga obsługująca i konserwująca musi być przeszkolona pod względem obowiązujących przepisów 
BHP 
Wszystkie zaprojektowane urządzenia należy eksploatować i konserwować zgodnie z DTR 
producentów i obowiązującymi przepisami BHP 
 
8 Uwagi 

1. Wszystkie roboty wykonać należy zgodnie z projektem, Warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót budowlano-montażowych tom II, zasadami współczesnej wiedzy technicznej 
oraz obowiązującymi normami, przepisami, a także instrukcjami montażowymi dostarczonymi 
przez wytwórców materiałów i urządzeń. Należy stosować materiały posiadające 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane.  

2. W przypadku urządzeń i armatury mającej kontakt z wodą pitną powinny one posiadać atest 
PZH.  

3. Wszelkie zmiany rozwiązań a także zastosowanych materiałów i urządzeń należy uzgodnić z 
projektantem. Za zgodą projektanta, dopuszcza się zastosowanie innych, równoważnych 
materiałów i urządzeń dopuszczonych do stosowania w budownictwie, w rozumieniu ustawy 
Prawo Budowlane, wraz z dokumentami powiązanymi oraz posiadające wszelkie niezbędne 
oznaczenia i certyfikaty. 

4. Wszystkie rozwiązania techniczne związane z określoną technologią należy wykonywać 
dokładnie wg wytycznych i zaleceń producenta. 

5. Uwagi i opisy zamieszczone w części rysunkowej projektu stanowią integralną część 
niniejszego opracowania.  

 


