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I.

OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.1

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH,
Zamówienie „Przebudowa instalacji kanalizacji sanitarnej oraz remont wybranych pomieszczeń

sanitarnych w poziomie parteru budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy, ul. Toruńska 147, 85-950
Bydgoszcz” obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej zgodnie z opisem
przedmiotu zamówienia oraz uzyskanie niezbędnych decyzji, opinii i pozwoleń wraz z wykonaniem robót
budowlanych w pełnym zakresie oraz przeprowadzenie niezbędnych odbiorów i dopuszczeń do użytkowania.
Opracowana koncepcja architektoniczno – budowlana, programowa i funkcjonalno –przestrzenna
określa możliwość poprawienia warunków obsługi klientów w poziomie parteru przedmiotowego budynku.
Obecnie organizacja przestrzeni, użytkowany sprzęt i materiały wykończeniowe oraz warunki sanitarne nie
przystają do standardów budynku użyteczności publicznej i wymagają dostosowania obiektu do
współczesnych wymogów. W ramach zadania inwestycyjnego, we wskazanych w opracowaniu miejscach
należy budynek wyremontować bądź przebudować dla usprawnienia funkcji komunikacji oraz uzyskania
sprawności instalacji sanitarnych w budynku. Projektowany remont i przebudowa nie wpłynie zasadniczo na
kształt budynku, w zakresie planuje się jedynie przebudowy węzłów sanitarnych dla klientów oraz pracowników
wraz z instalacjami (elektrycznymi i sanitarnymi) oraz przebudowę instalacji kanalizacji sanitarnej w części
wspólnej obiektu – hall główny. Projektowany remont i przebudowa instalacji z uwagi na wykonanie nowych
fragmentów instalacji oraz nowych studni na terenie działki wymaga wykonania projektu budowlanego oraz
uzyskania pozwolenia na budowę przed przystąpieniem do wykonywania robót. Zakres opracowania dla prac
remontowych pomieszczeń sanitarnych przedstawiono w formie graficznej w części 1.4 Ogólne właściwości
funkcjonalno -

użytkowe niniejszego opracowania. Przedmiotowy program funkcjonalno-użytkowy

opracowano z uwzględnieniem założeń koncepcji programowo-przestrzennej, która wraz z uwagami
i wytycznymi Zamawiającego stanowi podstawę do opracowania projektu Inwestycji.

1.2.

AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest na działce nr 4/33 obr. 0221 Bydgoszcz i leży na obszarze, dla
którego podjęto podjęta została uchwała o przystąpieniu do sporządzenia M.P.Z.P zgodnie z ustawą
z 27.03.2003r (etap po ogłoszeniu w prasie komunikatu o przystąpieniu do opracowania). Aktualnie budynek
funkcję Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy i jest obiektem ogólnodostępnym. Teren inwestycji jest
uzbrojony technicznie. W związku zastanymi gabarytami pomieszczeń sanitarnych objętych opracowaniem
Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia odpowiedniej ekspertyzy oraz uzyskania zgody na odstępstwa
od obowiązujących warunków technicznych określających gabaryty drzwi, przejść oraz pomieszczeń i kabin
sanitarnych przed przystąpieniem do sporządzenia projektu budowlanego w celu uzyskania pozwolenia na
budowę.
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1.3

ELEMENTY SKŁADOWE ZAMÓWIENIA
W ramach przedmiotowego zadania Wykonawca zobowiązany jest do:

1.3.1

Opracowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem w imieniu Inwestora wszelkich
wymaganych opinii, uzgodnień i pozwoleń.

1.3.2

Opracowania przedmiarów robót budowlanych i kosztorysów Inwestorskich wraz ze zbiorczym
zestawieniem kosztów.

1.3.3

Wykonania robót budowlanych i prac w zakresie :
1) Przebudowy

pomieszczeń

sanitarnych

wraz

zabudową

lekką

sufitów

podwieszanych

z wodoodpornych płyt g-k, wg rozwiązań systemowych dla pomieszczeń sanitarnych do
wysokości 2,5m w świetle od wykończonej posadzki pomieszczeń.
2) Zabudowy stelaży urządzeń sanitarnych w systemie lekkiej zabudowy.
3) Usunięcie wszystkich okładzin ścian i posadzek oraz ich wymiana na nowe. Posadzki z płytek
na kleju, licowanie ścian płytkami na kleju. Standard płytek : klasa ścieralności min. 4,
antypoślizgowa R10.
4) Montaż luster klejonych (ze szkła bezpiecznego)
5) Uzupełnienie ubytków, malowanie i wykończenie ścian i sufitów.
6) Elementów wyposażenia łazienek (w tym: m.in. toalety, umywalki, kosze na odpady, itp.)
7) Oznakowania pomieszczeń (m.in. tablice regulaminowe, ostrzegawcze, informacyjne itp.),
8) Likwidacji istniejącej instalacji elektrycznej pomieszczeń, zaprojektowania i zrealizowania nowej
instalacji zasilania urządzeń sanitarnych oraz oświetlenia pomieszczeń sanitarnych wskazanych
w opracowaniu z uwzględnieniem instalacji oświetlenia awaryjnego ppoż.
9) Przebudowy instalacji sanitarnych we wskazanych pomieszczeniach sanitarnych,
10) Przebudowy instalacji kanalizacji sanitarnej na terenie działki wraz z rozbiórką istniejących
nawierzchni oraz ich odbudowy,
11) gospodarki terenem biologicznie czynnym w ramach prowadzenia robót budowlanych,
1.3.4

Przygotowania dokumentów związanych z przekazaniem zadania do użytkowania,

1.3.5

Zapewnienia nadzoru autorskiego.

1.4

OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO – UŻYTKOWE
Łazienki należy w możliwie największym zakresie dostosować do wymogów przepisów warunków

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Przewiduje się usunięcie wszystkich
okładzin posadzek, drzwi, kabin sanitarnych oraz białego montażu podejść instalacyjnych i baterii - wszystko
należy wymienić na nowe. Posadzki gresowe należy wykonać wraz z cokolikami, na ścianach uzupełnić
szpachlowanie i pomalować dwukrotnie farbami zmywalnym, okładzina ścienna z płytek ceramicznych (na
wysokość min. 2,00m.). Dodatkowo należy zaprojektować i wykonać nową instalację elektryczną. Poziomy
natężenia oświetlenia należy dobrać zgodnie z normą PN-EN 12464-1:2011 „Oświetlenie wnętrz światłem
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elektrycznym”. Wymianie podlegać będą źródła światła we wszystkich wskazanych pomieszczeniach.
Zastąpienie tradycyjnych świetlówek przez świetlówki LED spowoduje natychmiastowe zmniejszenie kosztów
energii elektrycznej, przy jednoczesnym poprawieniu jakości oświetlenia pomieszczeń. Wymiana oświetlenia
stanowić będzie redukcję mocy w stosunku do dotychczasowych kosztów energii elektrycznej. Zakres
instalacji awaryjnego zasilania oświetlenia ewakuacyjnego w energię elektryczną, przeciwpożarowy wyłącznik
prądu tego systemu należy uzgodnić na etapie PB. Wszystkie wymienione powyżej parametry techniczne
instalacji słaboprądowych wynikają z warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie w zakresie warunków ochrony pożarowej. Zakres zmian funkcjonalno-użytkowych pomieszczeń
sanitarnych objętych pracami remontowo budowanymi oraz ich lokalizację w budynku przedstawiono na
rysunkach:
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1.5

WSKAŹNIKI POWIERZCHNIOWO – KUBATUROWE

Poniżej przedstawiono powierzchnie jakie należy przewidzieć dla poszczególnych pomieszczeń:
Toalety ogólnodostępne dla klientów:
Toaleta męska

5,78 m2

Toaleta damska

6,55 m2

Toalety dla personelu:
Toaleta męska

3,98 m2

Toaleta damska

2,78 m2

Łącznie

19,09 m2

Podane wartości powierzchni należy traktować jako orientacyjne. Wykonawca wykona we własnym zakresie
inwentaryzację powierzchni istniejących oraz zaprojektuje i wykona nowe w uzgodnieniu z Zamawiającym.
1.6

INSTALACJE ELEKTROENERGETYCZNE I TELETECHNICZNE
Należy zaprojektować i wykonać podłączenie do sieci elektroenergetycznej instalacji oświetlenia oraz

urządzenia takie jak: spłuczki, czujniki etc.
W ramach zamówienia należy wykonać demontaż istniejącej instalacji oraz zaprojektować i wykonać
nową instalację zasilającą oraz oświetlenie uwzględniając założenia Zamawiającego. Projektowane elementy
należy zaprojektować i wykonać zgodnie z częścią rysunkową opracowania oraz kartami katalogowymi. Przy
projekcie oświetlenia należy zwrócić uwagę na odpowiedni poziom oświetlenia (wymagana przepisami
właściwa ilość natężenia oświetlenia /lx/), zapewniającego bezpieczne poruszanie się oraz korzystanie
z urządzeń,
1.7

INSTALACJE SANITARNE
Zakres robót sanitarnych objętych planem funkcjonalno - użytkowym, obejmują:
•

wszystkie czynności umożliwiające wykonanie przebudowy instalacji wody zimnej, ciepłej,

•

wymagania dotyczące materiałów, wykonania i odbioru robót montażowych koniecznych
do wykonania przebudowy wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej,

•

wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie przebudowy instalacji centralnego
ogrzewania polegającym na wymianie grzejników w pomieszczeniach sanitarnych,

•

podanie podstawowych norm i przepisów związanych z prowadzeniem robót instalacyjnych
w zakresie instalacji wentylacji mechanicznej w przedmiotowych pomieszczeniach,

•

wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem robót ziemnych przy
wykonywaniu zewnętrznej kanalizacji sanitarnej.
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II.

OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO

2.1

WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
Dokumentację należy wykonać w języku polskim zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami,

zasadami wiedzy technicznej. W cenie ofertowej Wykonawca winien uwzględnić wszystkie koszty
bezpośrednie i pośrednie związane z wszelkimi pracami projektowymi, wizjami w terenie (w tym z udziałem
przedstawicieli Zamawiającego), badaniami, pomiarami, odkrywkami, uzyskiwaniem wytycznych, warunków
technicznych,

uzgodnień,

ekspertyzami,

odstępstwami

oraz

postępowaniami

administracyjnymi,

zmierzającymi do wykonania przedmiotu zamówienia w sposób kompletny dla celu jakiemu ma służyć.
Wykonawca będzie zobowiązany do opracowania dokumentacji z wykorzystaniem techniki
komputerowej oraz dokonywania wizji lokalnych na miejscu i dokumentacji zdjęciowej w terenie w trakcie
całego procesu projektowego. Wykonawca będzie zobowiązany do wykorzystania w opracowanej
dokumentacji najnowszych rozwiązań technologicznych. Projekt powinien zawierać optymalne rozwiązania
konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe oraz wszystkie niezbędne rysunki szczegółów i detali, przekrojów wraz
z dokładnym opisem oraz podaniem wszystkich niezbędnych parametrów, pozwalających na identyfikację
materiału lub urządzenia. Projekt powinien uwzględniać zabezpieczenie otoczenia i zieleni na czas
wykonywania robót, w szczególności drzew i terenu w rzucie koron.
Wszystkie

zaproponowane

rozwiązania

projektowe

należy

na

roboczo

konsultować

z Zamawiającym.
2.1.1

Specyfikacja przedmiotu zamówienia
Przedmiot zamówienia obejmuje odrębnie opracowanie:

a)

wielobranżowego projektu budowlanego (w tym zagospodarowania terenu, rozbiórek, demontaży,
instalacji elektroenergetycznej i oświetleniowej, przyłączy i instalacji wod-kan, wentylacji i inne) wraz
z kompletem opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym
z przepisów, wymaganych do złożenia wniosku o wydanie pozwoleń na budowę i rozbiórkę i ich
uzyskanie przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego (wersja papierowa: 5 egz., na nośniku
elektronicznym: 2 egz. z tym, że do odczytu – PDF; do edycji – pliki rysunków w formacie dwg, dxf),

b)

projektów wykonawczych – (wersja papierowa: 3 egz., na nośniku elektronicznym: 2 egz. z tym, że do
odczytu – z rozszerzeniem PDF; do edycji – pliki rysunków w formacie dxf), w tym uzgodnione
w zakresie aranżacji pomieszczeń z Zamawiającym.

c)

wizualizacji 3D w formie papierowej i elektronicznej (do odczytu – PDF z tym, że z rozszerzeniem jpg
o rozdzielczości minimum 1700 x 1000 pikseli) – min. 5 ujęć wskazanych przez Zamawiającego,
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d)

przedmiarów robót budowlanych i kosztorysów inwestorskich wraz ze Zbiorczym Zestawieniem
Kosztów (wersja papierowa: 2 egz., na nośniku elektronicznym: 2 egz. z tym, że do odczytu
– z rozszerzeniem PDF do edycji – w rozszerzeniu ath),

e)

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych – STWiOR (wersja papierowa:
2 egz., na nośniku elektronicznym: 2 egz.),

f)

inne opracowania niezbędne do prawidłowego wykonania dokumentacji projektowo- kosztorysowych,
w tym przedmiarowo-kosztorysowych (prawidłowa kalkulacja kosztów wykonania robót) oraz do
prawidłowego w oparciu o ww. dokumentację wykonania robót budowlanych, np. projekty dotyczące
usunięcia kolizji instalacji, projekty organizacji robót, placu budowy (w tym zabezpieczeń istniejącej
zieleni na czas budowy – przeznaczone do zachowania i adaptacji drzewa, krzewy, teren pod
koronami drzew, trawniki i inne) itp. (wersja papierowa: 3 egz., na nośniku elektronicznym: 2 egz.),
Dokumentacje należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami regulującymi przedmiotową

problematykę. Dokumentacja powinna zawierać oświadczenie o kompletności dostarczonych prac
projektowych z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć, oraz oświadczenie o możliwości zastosowania
materiałów, urządzeń i sprzętu innych niż wskazane w dokumentacji – pod warunkiem zachowania nie
gorszych parametrów jakościowych niż wskazane w dokumentacji.
2.1.2
a)

Wymagania dodatkowe
wymagane jest uzgodnienie tras wszystkich sieci, zewnętrznych instalacji z odpowiednimi organami
administracji budowlanej,

b)

wymagane jest organizowanie narad koordynacyjnych przez wykonawcę w siedzibie Zamawiającego
w uzgodnionym terminie w celu ustalenia stanu zaawansowania prac

projektowych

i

prezentacji

opracowań – w ilości dostosowanej do potrzeb (lecz nie rzadziej niż 2 raz w miesiącu).
2.1.3
a)

Informacje dotyczące sposobu i formy przygotowania dokumentacji
tworzenie plików PDF:
-

dokumenty tekstowe: składające się z większej liczby stron (np. opisy do projektów,
specyfikacje techniczne) powinny być przygotowane (zapisywane) w formie pojedynczych
plików PDF, tzn. cały dokument jako jeden plik PDF,

-

niedopuszczalne jest przygotowanie plików PDF (według formuły 1 do 1 czyli utworzenie takiej
ilości plików PDF z ilu stron składa się dokument tekstowy (np. strona tytułowa – 1 plik PDF,
spis treści – 1 plik PDF),

-

przygotowując pliki PDF należy uwzględnić maksymalny dopuszczalny rozmiar

każdego

pojedynczego pliku, tj. 50 MB,
b)

opisywanie plików PDF i katalogów:
-

wszystkie

pliki

PDF

powinny

być

opisane

zgodnie

z

wytycznymi

wskazanymi

poniżej, tj. w sposób umożliwiający ewentualne ich łączenie w celu zmniejszenia ich ilości,
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-

w przypadku załączników w postaci (np. rzutów, map, rysunków) nazwa tworzonego pliku
PDF powinna odpowiadać nazwie oraz numerowi opisywanego załącznika,

-

utworzone pliki PDF powinny być zapisane w katalogach odpowiadających poszczególnym
branżom, stanowiąc tym samym komplet plików PDF dla danego zagadnienia,

-

nazwa katalogu powinna wskazywać jednoznacznie na zakres tematyczny zawartych w nim
plików PDF – jeżeli nie ma takiej potrzeby nie należy tworzyć podkatalogów,

-

tworzone pliki PDF oraz katalogi nie powinny zawierać w swych nazwach polskich liter oraz
znaków specjalnych np. ąężźć (-,

-

nazwy plików, katalogów i podkatalogów – powinny być zapisywane jako nazwy skrócone np.
br. sanit., br. elektr. (należy unikać rozbudowanych nazw, które utrudniają kopiowanie
dokumentacji z płyty),

-

nazwy katalogów i plików nie powinny zawierać w nazwie lokalizacji (płyta zawiera
dokumentację dot. konkretnej inwestycji – nie ma więc potrzeby przywoływania

jej

nazwy

w tworzonych katalogach czy plikach),
-

uzgodnienia, oświadczenia projektantów, zaświadczenia oraz decyzje o stwierdzeniu
przygotowania zawodowego należy zamieszczać w osobnym katalogu (z uwagi na zawarte
w nich dane osobowe).

2.1.4

Zamawiający przekaże wybranemu Wykonawcy podkład geodezyjny do celów projektowych
dotyczący zakresu trasy kanalizacji dla przedmiotowej inwestycji na przedmiotowej działce,

2.2

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT I URZĄDZEŃ
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z Dokumentacją

Projektową i ST. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową,
wymaganiami ST oraz poleceniami Kierownika budowy i Zamawiającego. Następstwa jakiegokolwiek błędu
spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie
Zamawiający, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia
wysokości przez Kierownika budowy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje Kierownika budowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte
na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Kierownik budowy uwzględni wyniki badań materiałów i Robót,
rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów do Robót, 5 doświadczenia
z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia
Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie wyznaczonym za porozumieniem stron, pod
groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.
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2.2.1. Określenia podstawowe:
Dziennik budowy

- opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, służący
do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania, rejestrowania
dokonanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji
technicznej pomiędzy Kierownikiem budowy, Wykonawcą i Projektantem.

Kierownik budowy

- osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami
i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Księga obmiarów

- akceptowany przez inżyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, służący do
wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń,
szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów
podlegają potwierdzeniu przez Kierownika budowy.

Laboratorium

- laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do
przeprowadzenia badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót.

Materiały

- wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z Dokumentacją
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Kierownika budowy
oraz Zamawiającego.

Nawierzchnia

- warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń na
podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki do ruchu.

Zgodność

- zgodność wykonanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział
tolerancji nie jest określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego rodzaju robót budowlanych.

Podłoże

- grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji
Projektowej.

Rysunki

- część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę
i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.

Zadanie budowlane

- część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub
technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji
techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonaniu robót związanych
z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli lub jej elementu.
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2.2.2. Przekazanie Terenu Budowy.
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi posiadanymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.
2.2.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST.
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Kierownika budowy Wykonawcy stanowią część umowy (kontraktu), a wymagania wyszczególnione choćby
w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca
nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomić Zamawiającego, który powiadomi Jednostkę projektową, zobowiązaną do
bezpłatnego ich usunięcia. W przypadku rozbieżności, opis wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze skali
rysunków. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST.
Dane określone w Dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów
budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie
będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu
budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt wykonawcy.
2.2.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy.
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji budowy,
aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać
tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki
ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.
2.2.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące
ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie
podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących
ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób
lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w
następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na:
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych. Wybierze w sposób nie
powodujący zniszczeń w środowisku naturalnym,
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2) zostaną podjęte środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
c) możliwością powstania pożaru. d) przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu
2.2.6. Ochrona przeciwpożarowa.
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiały łatwopalne
będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób
trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
2.2.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia.
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały użyte do robót będą miały
świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego
oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót,
a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy,
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji
państwowej.
2.2.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej.
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie
jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz lub właścicieli tych urządzeń, potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania
budowy. Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego
rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie
Budowy i powiadomić Kierownika budowy i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca dostarczy wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiającego.
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2.2.8.1. Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności
publicznej
2.2.8.2. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem
koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej,
to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności
powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia.
2.2.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy Podczas realizacji robót
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczeństwa publicznego.
2.2.10. Materiały użyte do wykonania robót
Wszystkie materiały powinny posiadać krajową deklarację zgodności z aktualną Polską Normą
Wyrobu lub aprobatą techniczną. Producent wyrobów składa taką deklarację na swoją odpowiedzialność.
Wykonawca jest zobowiązany do składowania i przechowywania materiałów w sposób zapewniający ich
właściwą jakość i przydatność do robót. Materiały powinny być składowane oddzielnie - wg asortymentu,
z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa i z możliwością pobrania reprezentatywnych próbek. Szczególne
zasady obowiązują dla składowania i przechowywania cementu, bitumów, materiałów chemicznych i paliw.
Materiały, których jakość nie została zaakceptowana lub do których zachodzi wątpliwość pod względem
jakości, powinny być składowane oddzielnie. Wykonawca robót przedstawi zamawiającemu informacje o
zastosowanych materiałach, certyfikaty i aprobaty techniczne, świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki
do zatwierdzenia przez kierownika budowy. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za spełnienie
wymagań ilościowych i jakościowych materiałów budowlanych. Wykonawca powiadomi kierownika budowy o
wyborze materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody
Zamawiającego, kierownika budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
2.2.11. Sprzęt i maszyny
Dobór sprzętu i maszyn do wykonania robót przewidzianych w kontrakcie powinien gwarantować
jakość robót określoną w PN, warunkach technicznych i ST. Dobór sprzętu Wykonawca przedstawia do
akceptacji Zamawiającego.
2.2.11.1. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.
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2.2.11.2. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami
określonymi w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót
2.2.11.3. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być stale
utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on odpowiadał wymaganiom
ochrony środowiska i przepisom dotyczącym jego użytkowania.
2.2.12. Transport
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie
materiałów/sprzętu na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od władz co do przewozu
nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Zamawiającego oraz
Kierownika budowy. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków
transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniach kierownika budowy, w terminie przewidzianym umową. Środki transportu nie
odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez Wykonawcę pod
warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach oraz dojazdach do terenu prowadzenia robót.
2.2.13 Kontrola i badanie wyrobów i robót.
2.2.13.1. Ogólne wymagania dotyczące jakości robót.
Za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót oraz ich zgodność z wymaganiami
odpowiedzialny jest Wykonawca robót. Do obowiązków Wykonawcy w zakresie jakości materiałów,
między innymi należy wyegzekwowanie od producenta (dostawcy) materiałów odpowiedniej jakości,
przestrzeganie takich warunków transportu i przechowywania materiałów, które zagwarantują
zachowanie ich jakości i przydatności do planowanych robót, określenie i uzgodnienie takich
warunków dostaw (wielkości i częstotliwości). Wszystkie wykonane roboty i użyte materiały powinny
być zgodne z projektem, aktualnymi Polskimi Normami (aprobatami technicznymi), warunkami
technicznymi i specyfikacją techniczną.
2.2.13.2. Koszty badań kontrolnych.
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami aktualnych norm.
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia robót Zamawiający uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania próbek i badania materiałów. Jeżeli wyniki dostarczonych przez Wykonawcę badań
zostaną uznane przez Inwestora za niewiarygodne, to może on zażądać powtórzenia badań. Jeżeli
wyniki się potwierdzą i spełnią wymagania aktualnych PN to koszty tych badań ponosi Inwestor.
W przeciwnym razie koszty ponosi Wykonawca.
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2.2.13.3. Atesty jakości materiałów i urządzeń
Kierownik budowy może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
a)

certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami
technicznym określonymi na podstawie aktualnych Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
właściwych przepisów i dokumentów technicznych,

b)

deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z aktualną Polską Normą lub aprobatą
techniczną, w przypadku wyrobów dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są
objęte certyfikacją określoną w punkcie a) i które spełniają wymogi specyfikacji technicznej.
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez specyfikację
techniczną, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające
w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie
wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Kierownikowi budowy. Jakiekolwiek
materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

2.2.13.4. Dokumenty budowy
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć
przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą
czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim,
bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem kierownika budowy. Obmiar pozwala na rozliczenie
faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się
w jednostkach przyjętych w kosztorysie. Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia
o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy i Zamawiającego powinny
być gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Winny być udostępnione na
każde życzenie Zamawiającego. Wykaz pozostałych dokumentów budowy:
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
b) protokoły przekazania placu budowy,
c) protokoły odbioru robót,
d) protokoły z narad i ustaleń,
e) korespondencję na budowie.
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2.2.13.5. Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla
Kierownika budowy i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.
2.2.14. Przedmiar i obmiar robót
Przedmiar robót wykonano wg zasad podanych w odpowiednich Katalogach Nakładów Rzeczowych.
Obmiar robót polega na wyliczeniu i zestawieniu rzeczywistej ilości wykonanych robót i wbudowanych
materiałów. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca. Obmiar robót obejmuje roboty ujęte w kontrakcie oraz
dodatkowe i nieprzewidziane. Roboty podane są w jednostkach wg przedmiaru robót. Obmiar robót
zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót ulegających zakryciu przeprowadza
się przed ich zakryciem. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione
szkicami w formie załącznika.
2.2.15. Sposób odbioru robót
Odbiór robót jest to ocena robót wykonanych przez Wykonawcę przeprowadzona przez Inwestora.
Wprowadza się następujący podział odbiorów:
a)

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. Jest to ocena ilości i jakości wykonanych
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór ten będzie dokonany w czasie
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu
robót. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Kierownika budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia
wpisem do Dziennika Budowy powiadomieniu Kierownika budowy. Jakość i ilości robót
ulegających zakryciu ocenia inspektor na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników
badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją
Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.

b)

Odbiór częściowy jest to ocena ilości i jakości wykonanych robót, stanowiących zakończony
odrębny element konstrukcyjny, budowlany itp. wymieniony w kontrakcie.

c)

Odbiór końcowy jest to ocena ilości i jakości całości wykonanych robót, wchodzących z zakres
zadania budowlanego, wraz z dokonaniem końcowego rozliczenia finansowego.

d)

Odbiór ostateczny (pogwarancyjny) jest to ocena zachowania wymaganej jakości elementów
robót w okresie gwarancyjnym, ustalonym w umowie zawartej umowie pomiędzy Zamawiającym
a Wykonawcą oraz prac związanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie. Wykonawca
jest obowiązany do usunięcia wady fizycznej lub do dostarczenia rzeczy wolnej od wad, jeżeli
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wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego w gwarancji. Wykonawca zobowiązuje się do
zastąpienia, naprawy lub wymiany, na własny koszt, wszystkich części lub elementów uznanych
za wadliwe, podczas okresu gwarancji. Odbiór ostateczny (pogwarancyjny) winien nastąpić przed
upływem gwarancji. Wyznaczony termin usunięcia usterek może przekraczać okres gwarancji
określony w umowie, w takiej sytuacji obowiązuje nowy termin gwarancji na wykonane roboty,
którym jest termin usunięcia usterek. Termin usunięcia wad i usterek w ramach rękojmi wyznacza
Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą. Odbiór robót budowlanych wyznacza początek biegu
terminów rękojmi za wady, a utrata prawa do dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady
wykonanych robót wygasa po 5 latach. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę robót
zobowiązań wynikających z rękojmi Zamawiający ma prawo do stosowania kar umownych
i odszkodowania. Mają zastosowanie ogólne obowiązujące przepisy Kodeksu Cywilnego
dotyczące rękojmi, kar umownych i odszkodowań oraz ewentualne szczegółowe zapisy zawarte
w umowie na wykonanie robót.
2.2.16. Dokumenty do odbioru robót. Wykonawca przygotowuje do odbiorów częściowych i odbioru
końcowego wszystkie wymagane obowiązującymi przepisami dokumenty, m.in. dokumentację projektową
i ST, receptury i ustalenia technologiczne, księgi obmiaru, wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń
laboratoryjnych, certyfikaty, aprobaty techn. wbudowanych elementów konstrukcyjnych i budowlanych,
dokumenty odbiorowe, dopuszczeniowe i eksploatacyjne zainstalowanych urządzeń, opinie technologiczne
sporządzone na podstawie wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, · dokumentację
powykonawczą,
2.2.17. Badania i pomiary w odbiorach robót. Podstawa do oceny jakości i zgodności odbieranych robót
z dokumentacją projektową są badania i pomiary wykonywane zarówno w czasie realizacji jak i po
zakończeniu robót, oględziny podczas dokonywania odbioru oraz ewentualne pomiary dokonywane przez
laboratorium, zaakceptowane przez Inwestora oraz dokonywane przez komisję odbioru. Zgłoszenia do odbioru
Wykonawca dokonuje zapisem do dziennika budowy. Odbioru końcowego dokonuje komisja powołana przez
Inwestora. Jakość i ilość zakończonych robót komisja stwierdza na podstawie badań i pomiarów oraz na
podstawie oceny wizualnej. Komisja sprawdza zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową i ST.
Wszelkie materiały będą mierzone w jednostkach określonych w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robót

2.3. INSTALACJE ELEKTROENERGETYCZNE
W ramach prac projektowych oraz budowlanych należy rozebrać/zdemontować istniejącą instalację
elektroenergetyczną oraz oświetleniową i wybudować nową, dostosowując ją do planowanej aranżacji
pomieszczeń. Instalacje projektować zgodnie z zasadami sztuki budowlanej na podstawie odpowiednich
obliczeń oraz wydanych warunków technicznych przez gestora sieci. Ogólne wymagania dotyczące
materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w części 2.2 „Wymagania dotyczące robót i urządzeń”
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2.4 INSTALACJE SANITARNE WODOCIĄGOWE
Zakres robót objętych planem funkcjonalno - użytkowym, obejmują wszystkie czynności umożliwiające
i mające na celu wykonanie budowy instalacji wody zimnej, ciepłej - przebudowa. Przedmiotem opracowania
jest podanie podstawowych norm i przepisów związanych z prowadzeniem w budynku robót instalacyjnych
wodociągowych. Zakłada się wykorzystanie planu funkcjonalno – użytkowego jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie
z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego oraz zgodnie
z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanomontażowych oraz aktualnymi normami. Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania
instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych
materiałów – w przypadku niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały o zbliżonych charakterystykach
i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować
obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów
określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości
eksploatacyjnej.
2.4.1. Niniejszy plan funkcjonalno - użytkowy związany jest z wykonaniem niżej wymienionych robót:
- wykucie bruzd w ścianach
- wykonanie przebić w ścianach
- montaż rurociągów z rur miedzianych, łączonych na lut miękki
- montaż zaworów odcinających i zaworów kulowych z filtrem i gwintem
- montaż armatury spłukującej miski ustępowe (stelaże do zabudowy lekkiej)
- montaż baterii sztorcowych z mieszaczami do umywalek i do zlewozmywaka
- montaż zaworów czerpalnych ze złączką do węża
- montaż izolacji antykondensacyjnej z pianki polietylenowej gub. 20 i 30 mm
- płukanie instalacji wodociągowej - próba szczelności instalacji
2.4.2. Określenia podstawowe:
2.4.2.1 Instalacja wodociągowa: Instalację wodociągową stanowią układy połączonych przewodów,
armatury i urządzeń, służące do zaopatrywania budynku w zimną i ciepłą wodę, spełniającą
wymagania jakościowe określone w przepisach odrębnych dotyczących warunków, jakim powinna
odpowiadać woda do spożycia przez ludzi.
2.4.2.2 Woda do spożycia przez ludzi woda spełniająca wymagania jakościowe określone
w rozporządzeniu (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi Dz.U. 2017 poz. 2294 )
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2.4.2.3. Instalacja wodociągowa wody zimnej: Instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci
wodociągowej rozpoczyna się bezpośrednio za zestawem wodomierza głównego - przebudowa tylko
w zakresie przedmiotowych pomieszczeń
2.4.2.4. Instalacja wodociągowa wody cieplej : Instalacja ciepłej wody rozpoczyna się bezpośrednio
za zaworem na zasileniu zimną wodą urządzenia do przygotowania ciepłej wody - przebudowa tylko
w zakresie przedmiotowych pomieszczeń
2.4.2.5. Ciśnienie robocze instalacji, prob (lub Poper) : Obliczeniowe (projektowe) ciśnienie pracy
instalacji przewidziane w dokumentacji projektowej, które dla zachowania zakładanej trwałości
instalacji nie może być przekroczone w żadnym jej punkcie.
2.4.2.6. Ciśnienie dopuszczalne instalacji : Najwyższa wartość ciśnienia statycznego wody
w najniższym punkcie instalacji.
2.4.2.7. Ciśnienie próbne, próbne: Ciśnienie w najniższym punkcie instalacji, przy którym dokonywane
jest badanie jej szczelności.
2.4.2.8. Ciśnienie nominalne PN : Ciśnienie charakteryzujące wymiary i wytrzymałość elementu
instalacji w temperaturze odniesienia równej 20°C. 19
2.4.2.9. Temperatura robocza, trob (lub toper) : Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji
przewidziana w dokumentacji projektowej, która dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie
może być przekroczona w żadnym jej punkcie. Temperatura robocza instalacji wody zimnej wynosi
20°C, a instalacji wody ciepłej 60°C.
2.4.2.10. Średnica nominalna (DN lub dn) : Średnica, która jest dogodnie zaokrągloną liczbą,
w przybliżeniu równą średnicy rzeczywistej (dla rur -średnicy zewnętrznej, dla kielichów kształtek
- średnicy wewnętrznej) wyrażonej w milimetrach.
2.4.3. Materiały
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania Materiały stosowane do
montażu instalacji sanitarnych powinny być zatwierdzone przez Zamawiającego i powinny posiadać:
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą
europejską wprowadzoną do zbioru aktualnych Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową
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specyfikacją

techniczną

państwa

członkowskiego

Unii

Europejskiej

lub

Europejskiego

Obszaru

Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, lub
– deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa
określonym przez Komisję Europejską, lub
– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu
oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z aktualną Polską Normą lub aprobatą techniczną,
bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”.
2.4.3.1. Przewody z rur miedzianych łączonych na lut miękki Dostarczone na budowę rury powinny
być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych wżerów i ubytków spowodowanych
uszkodzeniami
2.4.3.2. Armatura -Instalacja ma być wyposażona w typową armaturę odcinającą : zawory odcinające
oraz zawory kulowe z filtrem i gwintem oraz armaturę wypływową: baterie umywalkowe,
zlewozmywakową, zawory przelotowe, zawory czerpalne ze złączką do węża 2.3. Izolacja
ciepłochronna rurociągów z otulin termoizolacyjnych ( pianka polietylenowa) grub. 20 i 30 mm
o współczynniku przewodzenia ciepła λ=0,035 W/(mK)
2.4.3.4. Odbiór i przyjmowanie materiałów, wyrobów i urządzeń. - Przyjęcie materiałów do magazynu
na budowie powinno być poprzedzone jakościowym i ilościowym odbiorem tych materiałów.
− Wykonawca jest zobowiązany dostarczać na budowę wyroby i materiały nieużywane, nowe.
− Parametry techniczne materiałów i wyrobów powinny być zgodne z wymaganiami podanymi
w projekcie technicznym i powinny odpowiadać wymaganiom aktualnych norm, atestom, certyfikatom
i przepisom. − Materiały, wyroby, i urządzenia dla których wymaga się świadectw jakości należy
dostarczać wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi lub protokołami odbioru
technicznego. Przy odbiorze materiałów należy zwrócić uwagę na zgodność stanu faktycznego
z dowodami dostawy. − Dostarczone na budowę materiały i urządzenia należy sprawdzić pod
względem kompletności i zgodności z danymi wytwórcy, przeprowadzić oględziny stanu.
2.4.4. Wykonanie robót
2.4.4.1. Instalacja wody Instalację wody zimnej w budynku zaprojektowano z rur miedzianych.
Średnice przewodów wodnych podano w dokumentacji technicznej. Przewody rozprowadzane będą
w bruzdach ściennych, w izolacji termicznej posadzki lub za zabudową urządzeń spłukujących z płyt
GK ze spadkiem 3% w kierunku punktu poboru wody. Jako armaturę odcinającą zaprojektowano
zawory kulowe z filtrem i gwintem. Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynku za
pomocą uchwytów, w odstępach nie większych niż wynika to z wymiaru odpowiedniego dla średnicy
rurociągu i dla materiału, z którego wykonany jest przewód. Konstrukcja uchwytów powinna zapewniać
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łatwy i trwały montaż instalacji, odizolowanie od przegród budowlanych i ograniczenie
rozprzestrzeniania się drgań i hałasów w przewodach i przegrodach budowlanych. Konstrukcja
uchwytów powinna zapewnić swobodne przesuwanie się rur w uchwycie. Przejścia przez ściany
konstrukcyjne wykonać należy w tulejach ochronnych, a przestrzeń miedzy tuleją a rurą należy
wypełnić materiałem nie korodującym, trwale plastycznym. Rurociągi prowadzone w ścianach powinny
być układane w kierunkach prostopadłych lub równoległych do krawędzi przegród. Trasa przewodów
powinna być zinwentaryzowana w dokumentacji powykonawczej, aby była łatwa do zlokalizowania.
Po wykonaniu instalacji wodociągowej należy poddać ją płukaniu wodą o prędkości co najmniej 1,5
m/s. Przed przystąpieniem do eksploatacji należy wykonać próbę szczelności instalacji. Po
przeprowadzeniu próby ciśnieniowej instalację należy przepłukać w celu usunięcia zanieczyszczeń
montażowych.
2.4.4.2. Wykonanie izolacji ciepłochronnej Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu
montażu rurociągów i przeprowadzeniu próby szczelności oraz po potwierdzeniu prawidłowości
wykonania powyższych robót protokołem odbioru. Przewody wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji należy
zaizolować antykondensacyjnie otuliną (laminowaną na zewnątrz) grubości 20mm dla rur o średnicy
wewnętrznej do 22 mm i grubości 30 mm dla rur o średnicy wewnętrznej 22-35 mm. Materiał izolacyjny
winien posiadać współczynnik przewodności cieplej 0,035W/mK. Otuliny termoizolacyjne powinny być
nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do powierzchni izolowanej. Wszystkie prace izolacyjne,
jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu konwencjonalnych narzędzi. Grubość
wykonanie izolacji nie powinna się różnić od grubości określonej w dokumentacji technicznej więcej
niż o –5 do +10 mm.
2.4.4.3. Kontrola jakości robót Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli wykonania robót
poprzedzających

zasadnicze

roboty

instalacyjne

wykonywane

przez

inne

brygady

lub

przedsiębiorstwa. Należy je przeprowadzać dla przejścia przewodów przez ściany oraz dla
podwieszeń i podpór. Badanie szczelności instalacji powinno być wykonane przed zakryciem bruzd.
Poszczególne etapy robót powinny być odebrane i zaakceptowane przez Kierownika budowy.
2.4.4.4. Ogólne zasady obmiaru robót Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Kierownika budowy o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na
3 dni przed tym terminem. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych
w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Zamawiającego. Rury, izolacje, próba
szczelności– m Armatura, osprzęt, baterie, rura ochronna, dodatki za podejścia dopływowe
– szt płukanie instalacji, dezynfekcja – odc. Pompa cyrkulacyjna - kpl
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2.4.4.5. Kontrola jakości robót. Próba szczelności instalacji: Rurociągi należy napełnić wodą. Przy
próbie wstępnej należy zastosować ciśnienie próbne, odpowiadające 1,5-krotnej wartości
najwyższego dopuszczalnego ciśnienia roboczego, podnieść ciśnienie do 0,9 MPa. Po 30 minutach
ciśnienie próbne nie może obniżyć się o więcej niż 0,6 bar. Nie mogą wystąpić żadne nieszczelności.
Bezpośrednio po próbie wstępnej należy wykonać próbę główną na 2 godziny, w tym czasie ciśnienie
próbne nie może obniżyć się o więcej niż 0,2 bar. Po próbie wstępnej i głównej instalację należy
poddać próbie impulsowej, polegającej na wytwarzaniu na przemian ciśnienia 10 i 1 bar. Badania
wstępne polegają na pulsacyjnym podnoszeniu ciśnienia w instalacji do wartości ciśnienia próbnego
(3-krotnie) i obserwacji tej instalacji. W przypadku braku przecieków i roszenia oraz spadku ciśnienia
obserwuje się instalacje jeszcze ½ godziny, jeżeli w dalszym ciągu nie występują przecieki i roszenie
oraz spadek ciśnienia nie większy niż 0,6 bara, przystępuje się do badania głównego. Badanie główne
polega na podniesieniu ciśnienia do wartości ciśnienia próbnego i obserwacji instalacji przez
2 godziny. Jeżeli badanie główne zostało zakończone wynikiem pozytywnym – brak przecieków
i roszenia oraz spadek ciśnienia nie większy niż 0,2 bara – to uznaje się, że instalacja wodociągowa
została wykonana w sposób prawidłowy. Wartość ciśnienia próbnego należy przyjąć zgodnie
z warunkami technicznymi wykonania instalacji wodnej. Po wykonaniu instalacji należy poddać
kontroli:
• materiałów użytych do wykonania instalacji
• jej zgodności z projektem i aktualnymi Polskimi Normami
• sprawdzenie szczelności wykonania wszystkich połączeń
• sprawdzenie poprawności oznakowania instalacji
2.4.5. Odbiór robót
Czynności odbiorowych dokonuje kierownik budowy i Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie
kontroli jakości dostarczonych materiałów, wykonanych robót potwierdzonych odpowiednimi protokołami
i zapisami w Dzienniku Budowy, na podstawie zgodności z Dokumentacją Projektową i ST.
2.4.5.1. Rodzaje odbiorów robót w zależności od ustaleń, roboty podlegają następującym odbiorom:
− odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
− odbiorowi końcowemu,
2.4.5.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu Odbiór robót ulegających zakryciu polega
na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie
realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.
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Odbioru tego dokonuje Kierownik budowy. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza
wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Kierownika budowy.
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Kierownika budowy. Jakość i ilość robót
ulegających zakryciu ocenia Kierownik budowy na podstawie dokumentów zawierających komplet
wyników badań i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową
i uprzednimi ustaleniami.
2.4.5.3. Zasady odbioru końcowego robót Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego
wykonania robót w odniesieniu do zakresu oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość
do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór
końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia
przez Kierownika budowy zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie
2.4.5.4. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności
Kierownika budowy i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności
wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. W toku odbioru końcowego robót, komisja zapozna
się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu,
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach nie
wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających komisja przerwie swoje
czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego.
2.4.5.5. Dokumenty do odbioru końcowego Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru
końcowego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego
Wykonawca jest zobowiązany przygotować − dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robót, − protokoły odbiorów robót
ulegających zakryciu, − dzienniki budowy, − wyniki pomiarów kontrolnych, − deklaracje zgodności lub
certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z SST.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót
poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
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2.5 INSTALACJE SANITARNE KANALIZACYJNE
W rozdziale tym przedstawione są wymagania dotyczące materiałów, wykonania i odbioru robót
montażowych koniecznych do wykonania przebudowy wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej. Zakłada
się wykorzystanie planu funkcjonalno – użytkowego jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, aktualnymi normami i poleceniami Kierownika budowy.
2.5.1. Niniejszy plan funkcjonalno - użytkowy związany jest z wykonaniem niżej wymienionych robót w zakresie
montażu instalacji kanalizacji sanitarnej:
- wykucie bruzd i przebić w ścianach i stropie
- montaż rurociągów z PVC kanalizacyjnych kielichowych, o średnicy 0,05 – 0,15 m
- montaż rewizji z PVC
- montaż wywiewki kanalizacyjnej systemowej Ø 110 mm
- montaż wpustów podłogowych
- montaż urządzeń sanitarnych
- uzupełnienie bruzd w ścianach z cegły
- skucie posadzki
- próby instalacji
2.5.2. Określenia podstawowe Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi PN.
2.5.2.1. Instalacje kanalizacyjna stanowi układ połączonych przewodów wraz z urządzeniami,
przyborami i wpustem odprowadzającymi ścieki do istniejącego kanału instalacji kanalizacji sanitarnej
usytuowanego w pomieszczeniu przedsionka w.c.
2.5.2.2. Przybór sanitarny – urządzenie służące do odbierania i odprowadzania zanieczyszczeń
płynnych powstałych w wyniku działalności higieniczno-sanitarnych i gospodarczych.
2.5.2.3. Podejście – przewód łączący przybór sanitarny lub urządzenie z przewodem spustowym lub
przewodem odpływowym.
2.5.2.4. Przewód spustowy (pion) – przewód służący do odprowadzania ścieków z podejściem
kanalizacyjnym, rynien lub wpustów deszczowych do przewodu odpływowego.
2.5.2.5. Przewód odpływowy (poziom) – przewód służący do odprowadzania ścieków z pionów
do przykanalika lub innego odbiornika.
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2.5.2.6. Wpust – urządzenie służące do zbierania ścieków z powierzchni odwadnianych
i odprowadzania ich do instalacji kanalizacyjnej.
2.5.3. Materiały
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania Materiały stosowane do
montażu instalacji kanalizacyjnych powinny być zatwierdzone przez Zamawiającego i powinny posiadać:
– oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną
aktualną normą europejską wprowadzoną do zbioru aktualnych Polskich Norm, z europejską aprobatą
techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, lub
– deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia
i bezpieczeństwa określonym przez Komisje Europejska, lub
– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu
oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z aktualną Polską Normą lub aprobatą techniczną,
bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”.
2.5.3.1. Rury i kształtki z tworzyw sztucznych Wymienianą instalację kanalizacji sanitarnej należy
wykonać z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC klasy S dn=0,05-0,15 m, łączonych na wcisk oraz
z kształtek łączonych na wcisk. Rury i kształtki z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U
niskoszumowych) do kanalizacji muszą spełniać warunki określone w PN-EN ISO 9969:2008. Rury
DN 0,10-0,15 m o minimalnej grubości ścianek 5mm
2.5.3.2. Przybory i urządzenia oraz uzbrojenie przewodów kanalizacyjnych muszą spełniać
wymagania określone w aktualnych normach.
2.5.4. Sprzęt
Prace rozładunkowe rur i innych wyrobów należy wykonywać ręcznie lub przy użyciu podnośnika
widłowego. Wykonawca jest zobowiązany do użycia jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót zarówno w miejscu tych robót, jak też przy
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów.
Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami. Do wykonywania robót Wykonawca powinien dysponować
następującym sprzętem:
– podstawowe narzędzia ręczne do obcinania i obróbki rur
– komplet elektronarzędzi i narzędzi ślusarskich
– komplet narzędzi monterskich robót instalacyjnych
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2.5.5. Transport i składowanie
2.5.5.1. Rury kanalizacyjne z PCV Transport rur z PCV musi się odbywać na samochodach
o odpowiedniej długości w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Rury
mogą być przewożone w wiązkach lub luzem. W czasie przewozu wiązek należy zwrócić uwagę, aby
nie ulegały one przemieszczeniom w czasie jazdy. Przy transportowaniu rur luzem winny one
spoczywać na całej długości na podłodze pojazdu. Pojazd musi posiadać wsporniki boczne
w rozstawie max 2m. Rury sztywniejsze winny znajdować się na spodzie. Jeżeli długość rur jest
większa niż długość pojazdu, wielkość nawisu nie może przekroczyć 1m. Wyładunek rur w wiązkach
wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widłami lub dźwigu z belką uniemożliwiającą
zaciskanie się zawiesi na wiązce. Nie wolno stosować zawiesi z lin metalowych lub łańcuchów. Gdy
rury są rozładowywane pojedynczo można je zdejmować ręcznie lub zużyciem podnośnika widłowego.
Nie wolno rur zrzucać lub wlec. Nie powinny mieć kontaktu z żadnym innym materiałem, który mógłby
uszkodzić tworzywo sztuczne. Rury z tworzyw sztucznych winny być składowane tak długo jak to
możliwe w oryginalnym opakowaniu (zwojach lub wiązkach). Powierzchnia składowania musi być
płaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotów. Wiązki można składować po trzy, jedna na drugiej,
lecz nie wyżej niż na 2m wysokości w taki sposób, aby ramka okalająca wiązkę wyższą spoczywała
na ramce wiązki niższej. Gdy rury są składowane luzem w stertach należy zastosować boczne
wsporniki, najlepiej drewniane lub wyłożone drewnem w maksymalnych odstępach co 1,5m. Gdy nie
jest możliwe podparcie rur na całej długości, to spodnia warstwa rur winna spoczywać na drewnianych
łatach o szerokości min. 50mm. Rozstaw podpór nie większy niż 2m. W stercie nie powinno znajdować
się więcej niż 7 warstw, lecz nie wyżej niż 1,0m. Rury o różnych średnicach powinny być składowane
oddzielnie bądź najsztywniejsze winny znajdować się na spodzie.
2.5.5.2. Pozostałe elementy instalacji kanalizacyjnej Przybory sanitarne, wszystkie kształtki i inne
elementy budowanej instalacji kanalizacyjnej powinny być pakowane i transportowane w sposób
zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniami mechanicznymi i korozją. Przewóz
powinien się odbywać krytymi środkami transportu w celu zabezpieczenia materiałów przed wpływami
atmosferycznymi. Składowanie powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych, suchych
o temperaturze nie niższej niż 0o C. Przechowywane wyroby należy pozostawić w oryginalnych
opakowaniach odpowiednio oznakowanych tak długo, jak to możliwe. W pomieszczeniach
składowania nie mogą znajdować się związki chemiczne działające niszcząco. Wyroby z tworzyw
sztucznych należy przechowywać z dala od urządzeń grzewczych. Rozmieszczenie jednostek
ładunkowych powinno umożliwić swobodny dostęp do wszystkich materiałów.
2.5.6. Wykonanie robót
2.5.6.1. Instalacja kanalizacji sanitarnej Ścieki sanitarne z projektowanych przyborów będą
odprowadzone za pomocą projektowanych pionów kanalizacyjnych i poziomów
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do projektowanej studni rewizyjnej Ø1200 mm. Instalację kanalizacyjną należy prowadzić pod
posadzką. Podejścia do przyborów należy wykonać w bruzdach ściennych oraz pod
posadzką. Całość instalacji wykonać należy z rur PVC-U, łączonych na kielich z uszczelką
gumową. U dołu pionów należy zamontować czyszczaki kanalizacyjne,
2.5.6.2. Montaż rur z PCV Rury z PCV zastosowane do budowy pionów i podejść do
przyborów sanitarnych należy łączyć za pomocą kielichowych połączeń wciskowych
uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pierścieniem gumowym. Przed przystąpieniem do
prac montażowych trzeba sprawdzić stan łączonych elementów. Na początku należy
przygotować odpowiednio rurę tzn. obciąć na daną długość z zachowaniem kąta prostego do
kierunku cięcia. Przed wykonaniem połączenia bosy koniec należy oczyścić z zadziorów oraz
zukosować pod kątem 150. Nie należy przycinać kształtek. Aby wykonać połączenie należy
posmarować bosy koniec środkiem poślizgowym na bazie silikonu, a następnie wprowadzić
go do kielicha aż do oporu i z powrotem wysunąć rurę na odległość 10 mm. Końcówki kształtek
można całkowicie wsunąć do kielichów. Przewody należy mocować do elementów konstrukcji
budynków za pomocą uchwytów lub wsporników. Pomiędzy przewodem a obejmą należy
stosować podkładki elastyczne. Obejmy uchwytów powinny mocować rurę pod kielichem. Na
przewodach należy stosować na każdej kondygnacji, co najmniej jedno mocowanie stałe
zapewniające przenoszenie obciążeń rurociągów oraz co najmniej jedno mocowanie
przesuwne.
2.5.6.3. Próbę szczelności należy przeprowadzać w oparciu o aktualną normę. Podejścia
i przewody

kanalizacji

sanitarnej

należy

obserwować

podczas

przepływu

wody

odprowadzanej z dowolnie wybranych przyborów sanitarnych. Kanalizacyjne przewody
odpływowe należy powyżej kolana łączącego pion z poziomem napełnić całkowicie wodą
i poddać obserwacji.
2.5.6.4. Nadzór nad budową instalacji kanalizacyjnych Nadzór techniczny nad budową
instalacji kanalizacyjnych sprawują Kierownik budowy oraz projektant. Decyzje o zmianach
wprowadzonych na etapie wykonania muszą być potwierdzone wpisem do dziennika budowy,
potwierdzonym przez Kierownika budowy, lub w przypadku poważniejszych odstępstw od
rozwiązań projektowych – przez projektanta. Wszelkie zmiany i odstępstwa od dokumentacji
technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości użytkowych, jakościowych lub
zmniejszać trwałość eksploatacyjną instalacji kanalizacyjnych.
2.5.7. Kontrola jakości robót
Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli wykonania robót poprzedzających zasadnicze
roboty instalacyjne wykonywane przez inne brygady lub przedsiębiorstwa. Należy je przeprowadzać
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w stosunku do następujących rodzajów robót:
− Przejścia dla przewodów przez ściany, strop i dach
− Podwieszenia i podpory Badanie szczelności instalacji powinno być wykonane przed zakryciem bruzd
Pionowy przewód należy poddawać próbie na szczelność przez zalanie wodą na całej wysokości. Poziome
przewody kanalizacyjne należy poddać próbie przez zalanie ich wodą o ciśnieniu nie wyższym niż 2 m słupa
wody. Podejścia należy sprawdzić na szczelność w czasie swobodnego przepływu przez nie wody.
Poszczególne etapy robót powinny być odebrane i zaakceptowane przez Kierownika budowy.
2.5.8. Obmiar robót
W wycenie robót należy uwzględnić wszystkie elementy potrzebne do prawidłowego funkcjonowania
instalacji, w tym wszelkiego rodzaju zamocowania, podwieszenia, podpory, fundamenty, konstrukcje
wsporcze, obudowy, otwory w elementach budynku, przejścia i przepusty instalacyjne, kompensatory,
połączenia rozłączne, materiały i elementy montażowe i uszczelniające, izolacje, powłoki malarskie
i zabezpieczające, zabezpieczenia na czas budowy i zabezpieczenia miejsca robót, kształtki, elementy
łączące i dostosowujące, osprzęt, atestowane przejścia instalacyjne przez oddzielenia pożarowe, zasilanie
elektryczne, wszelkiego rodzaju urządzenia pomiarowe, elementy regulacyjne, materiały eksploatacyjne
potrzebne do napełnienia i rozruchu instalacji oraz wszelkie zabiegi i czynności konieczne do zgodnego
z wymaganiami dostawcy lub innych stron, uruchomienia i poprawnego funkcjonowania instalacji. Przy
wycenie robót należy zwrócić uwagę na wszelkie wymagania, w tym ogólne, które mogą mieć wpływ na koszt
wykonania, uruchomienia lub odbioru instalacji. - rurociągi kanalizacyjne, rury ochronna – m - umywalki,
ustępy, urządzenie spłukujące, przyciski, - kpl - rura wywiewna, czyszczaki, syfony, , wpusty podłogowe - szt
- dodatki za wykonanie podejść odpływowych – podej.
2.5.9. Odbiór robót
Czynności odbiorowych dokonuje kierownik budowy i Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie
kontroli jakości dostarczonych materiałów, wykonanych robót potwierdzonych odpowiednimi protokołami
i zapisami w Dzienniku Budowy, na podstawie zgodności z Dokumentacją Projektową i ST. Odbiór powinien
być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu
robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Kierownikiem robót.
Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu należy prowadzić w miarę postępu robót, kontrolując ich
jakość. Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne
z wymaganiami. Jeżeli chociaż jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne
z wymaganiami aktualnych norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić
roboty do zgodności z normą i dokumentacją Projektową, przedstawiając je do ponownego odbioru.
2.5.9.1. Odbiór techniczny końcowy Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące
dokumenty
- protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych
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- protokoły wykonanych prób i badań
- atesty, świadectwa dopuszczenia, deklaracje zgodności
- projekt powykonawczy
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:
- zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy
dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej
- protokoły z odbiorów częściowych i realizacja postanowień dotyczących usunięcia usterek
- aktualność Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia
- kompletność dokumentacji odbiorowej
2.6 INSTALACJE SANITARNE - INSTALOWANIE CENTRALNEGO OGRZEWANIA
Przedmiotem opracowania są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie
przebudowy instalacji centralnego ogrzewania - wymiana grzejników w pomieszczeniach sanitarnych. Zakres
robót obejmuje wszystkie czynności umożliwiające wymianę istniejących grzejników na grzejniki płytowe
stalowe z podłączeniem bocznym. Zakłada się wykorzystanie planu funkcjonalno – użytkowego jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót
zgodnie z dokumentacją projektową, pfu, poleceniami nadzoru autorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28
ustawy Prawo budowlane, 33 Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji
ogrzewania do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych
materiałów – w przypadku niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o zbliżonych
charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie
mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany
materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia
trwałości eksploatacyjnej.
2.6.1. Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami i określeniami
podanymi w opracowaniu pt. „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych tom
II Instalacje sanitarne i przemysłowe (instalacje centralnego ogrzewania)" tj. :
2.6.1.1. centralne ogrzewanie – ogrzewanie, w którym ciepło potrzebne do ogrzewania zespołu
pomieszczeń otrzymywane jest z jednego źródła ciepła i jest doprowadzane do ogrzewanych
pomieszczeń za pomocą czynnika grzejnego,
2.6.1.2. czynnik grzejny – płyn (woda, para wodna lub powietrze) przenoszący ciepło,
2.6.1.3. instalacja centralnego ogrzewania – zespół urządzeń, elementów i przewodów służących do:
2.6.1.3.1. wytwarzania czynnika grzejnego o wymaganej temperaturze i ciśnieniu lub
przetwarzania tych parametrów (źródło ciepła),
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2.6.1.3.2.rozdziału

i

rozprowadzania

czynnika

grzejnego

w

ogrzewanym

budynku

i przekazania ciepła w pomieszczeniu (część wewnętrzna instalacji),
2.6.1.4. instalacja ogrzewania wodnego – instalacja ogrzewania, w której czynnikiem grzejnym jest
woda instalacyjna,
2.6.1.5. kotłownia – zespół urządzeń, w których, dzięki spalaniu paliw lub przy użyciu elektryczności,
wytwarzany jest czynnik grzejny o wymaganej temperaturze i ciśnieniu, znajdujących się w odrębnym
pomieszczeniu (budynku) lub wydzielonej jego części.
2.6.1.6. część wewnętrzna instalacji – instalacja ogrzewania znajdująca się w ogrzewanym budynku.
Część wewnętrzna instalacji zaczyna się za zaworami odcinającymi tą część od części zewnętrznej
instalacji lub źródła ciepła,
2.6.1.7. woda instalacyjna – woda wypełniająca instalację centralnego ogrzewania,
2.6.1.8. obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego na zasilaniu – najwyższa temperatura czynnika
grzejnego, przyjęta do obliczeń instalacji w warunkach obliczeniowych temperatur powietrza na
zewnątrz budynków,
2.6.1.9. obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego na powrocie – temperatura powrotnej wody
instalacyjnej przyjęta do obliczeń instalacji w warunkach obliczeniowych temperatur powietrza na
zewnątrz budynków,
2.6.1.10. ciśnienie dopuszczalne – najwyższa wartość nadciśnienia statycznego czynnika grzejnego,
która nie może być przekroczona w żadnym punkcie instalacji,
2.6.1.11. ciśnienie robocze – najwyższa wartość nadciśnienia statycznego czynnika grzejnego
w instalacji podczas krążenia wody,
2.6.1.12. grzejnik – element urządzenia centralnego ogrzewania, w którym czynnikiem grzejnym jest
woda lub para wodna, przeznaczony do oddawania ciepła w sposób zorganizowany ogrzewanemu
pomieszczeniu, przy czym proces wymiany ciepła z otoczeniem odbywa się przez promieniowanie
i konwekcję swobodną,
2.6.1.11. grzejnik płytowy – grzejnik promieniujący, o małej głębokości i płaskich powierzchniach
oddających ciepło,
2.6.1.12. izolacja cieplna – osłona powierzchni przewodów, armatury i urządzeń, ograniczająca straty
przesyłanego lub magazynowanego ciepła,
2.6.1.13. izolacja właściwa – warstwa (lub warstwy) izolacji cieplnej, wykonana z materiału
charakteryzującego się małą wartością współczynnika przewodzenia ciepła,
2.6.1.14. źródło ciepła – węzeł cieplny lub kotłownia,
2.6.2. Materiały
Instalacja c.o. będzie wykonana z rur i kształtek miedzianych łączonych na lut miękki.
- Rury miedziane półtwarde oznaczone symbolem R 250 i rury twarde oznaczone symbolem R 290
– złączki równoprzelotowe i redukcyjne,
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– kolana jedno i dwukielichowe
– łuki jednokielichowe,
– łuki dwukielichowe
– trójniki równoprzelotowe
– trójniki redukcyjne
– korki
- Grzejniki stalowe z podłączeniem bocznym
- Zawory i głowice termostatyczne do zaworów grzejnikowych
- zawory odcinające
- Elementy mocujące: obejmy, zawiesia, kotwy
Dokumentami stwierdzającymi, że wyrób z miedzi jest dopuszczony do stosowania są:
– certyfikat zgodności z Polską Normą lub Aprobatą Techniczną,
– deklaracja zgodności z Polską Normą lub Aprobatą Techniczną Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptację Kierownika budowy. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według
wymagań i w sposób określony aktualnymi normami.
2.6.2.1. Przewody. Instalacja centralnego ogrzewania wykonana będzie z rur miedzianych ∅ 15, 22,
łączonych na lut miękki. Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz
i wewnątrz, bez widocznych wżerów i ubytków spowodowanych uszkodzeniami. Każda rura powinna
być oznaczona trwale napisem umieszczonym wzdłuż rury, zawierającym: – numer normy, wg której
jest wykonana rura – nominalne wymiary: średnica x grubość ścianki w mm, – znak wytwórcy, – data
produkcji - rok i kwartał lub rok i miesiąc
2.6.2.2. Grzejniki płytowe z elementami konwekcyjnymi, powierzchnie boczne obudowane osłonami,
powierzchnia górna przykryta osłoną typu grill. Podłączenie boczne. Grzejniki malowane w kolorze
białym RAL 9016.
2.6.2.3. Armatura. Zestawy przyłączeniowe wraz z głowicami termostatycznymi, zawory odcinające
powrotne. Przy grzejnikach należy zastosować zawory termostatyczne proste z możliwością regulacji
hydraulicznej oraz regulacja nastawy temperatury poprzez głowice termostatyczne. Na rurociągach
niskich parametrów należy zastosować armaturę i urządzenia regulacyjne dopuszczone do
istniejących temperatur i ciśnień. Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na
szczelność
2.6.2.4. Izolacja termiczna Izolację termiczną przewodów instalacji c.o. należy wykonać
z półsztywnych kształtek z pianki poliuretanowej grub. 20 mm (wymagany atest odporności termicznej
dostosowania na rurociągach o temp do 85 ºC). Prostki otuliny w formie cylindrów wzdłużnie
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rozciętych, pokryte są folią z miękkiego polietylenu. Współczynnik przewodzenia ciepła dla pianki
w temp.18ºC winien wynosić λ=0,035 W/(mK) , klasa palności B2 wg DIN 4102. Otuliny muszą
posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.
2.6.3. Sprzęt. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów.
2.6.4. Transport i składowanie
2.6.4.1. Rury w odcinkach prostych w stanie twardym i półtwardym powinny być pakowane do
drewnianych skrzyń wyłożonych folią. Rury w stanie półtwardym powinny być pakowane do skrzyń
w wiązkach po maksymalnie 10 sztuk. 35 Masa 1 wiązki nie może przekraczać 100 kg. Do wiązania
rur należy używać taśmy samoprzylepnej. Rury o różnych średnicach można pakować tylko
w oddzielnych wiązkach. Rury twarde można pakować luzem. Końce rur powinny być zabezpieczone
zaślepkami z tworzywa sztucznego, aby uniemożliwić przedostawanie się zanieczyszczeń do wnętrza
rury. Każde opakowanie producent powinien opisać informacją zawierającą:
– nazwę wytwórcy,
– postać lub stan kwalifikacyjny rur,
– wymiary rur,
– numer partii,
– masę netto i brutto,
– cechę materiału,
– atest hutniczy, świadectwo jakości.
Łączniki powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem,
uszkodzeniami mechanicznymi i korozją. W jednym opakowaniu można umieszczać tylko łączniki tego
samego typu, wymiaru i wykonane z tego samego materiału. Pomieszczenia, w których
przechowywane są rury i łączniki powinny być czyste, bez szkodliwych oparów. Rozmieszczenie rur
powinno eliminować możliwość ich uszkodzenia mechanicznego. Rury w wiązkach muszą być
transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Kształtki należy przewozić w odpowiednich
pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich
zanieczyszczenia. Rurociągi mocować do ścian i stropów przy pomocy uchwytów i zawieszeń.
2.6.4.2. Transport grzejników i armatury powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się
transportowanie grzejników na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na każdej palecie powinny
być pakowane grzejniki jednego typu i wielkości. Palety z grzejnikami powinny być ustawione
i zabezpieczone, aby w czasie ruchu środka transportu nie nastąpiło ich przemieszczanie
i uszkodzenie grzejników. Dopuszcza się transportowanie grzejników i armatury luzem, ułożonych
w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Grzejniki winny być
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opakowane w osłonę powierzchni i osłonę narożników z tektury i folię. Armaturę należy składować
w magazynach zamkniętych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny być
dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armaturę, łączniki i materiały pomocnicze
należy przechowywać w magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach
2.6.5. Wykonanie robót
2.6.5.1. Montaż rurociągów Rurociągi łączone będą na lut miękki. Przed układaniem przewodów
należy sprawdzić trasę. Przed zamontowaniem rurociągów należy sprawdzić, czy elementy
przewidziane do zamontowania nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie
ma zanieczyszczeń. Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. Kolejność
wykonywania robót:
– wyznaczenie miejsca ułożenia rur,
- ustalenie miejsc wykonania podejść
– wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów,
– przecinanie rur,
– założenie tulei ochronnych,
– ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym,
– wykonanie połączeń.
Rurociągi poziome należy prowadzić ze spadkiem wynoszącym co najmniej 0,3% w kierunku
źródła ciepła. W miejscach przejść przewodów przez ściany nie wolno wykonywać żadnych połączeń.
Przejścia przez ściany należy wykonać w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń między zewnętrzną
ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim materiałem termoplastycznym, nie
powodującym korozję rur. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu
przewodu. Długość tulei powinna być większa o 6÷8 mm od grubości ściany. Przejścia rurociągów
przez ściany kotłowni należy wykonać o odporności pożarowej EI30 z zastosowaniem zaprawy
ognioochronnej. Przewody należy mocować do elementów konstrukcyjnych budynku za pomocą
stalowych uchwytów lub obejm. Pomiędzy przewodami a obejmą uchwytu należy stosować przekładki
elastyczne. Zalecany rozstaw uchwytów przesuwnych dla rur miedzianych: 36 Średnica zewnetrzna
mm 15 18 22 28 35 Największa odległość m 1.25 1,5 2,0 2,25 2,75 jeżeli masa przewodów poziomych
pomiędzy dwoma uchwytami zostanie podwyższona np. przez zamontowanie kompensatora to
podane odległości powinny być zmniejszone dla rur o średnicy < 22 mm o 20 %. Kompensację
poziomów należy wykonać za pomocą wydłużek równoramiennych. Graniczna długość przewodów
nie wymagających kompensacji wynosi 5m,
2.6.5.2. Montaż grzejników Grzejniki montowane przy ścianie należy ustawić w płaszczyźnie
równoległej do powierzchni ściany lub wnęki. Odległość grzejnika od podłogi i od parapetu powinna
wynosić co najmniej 110 mm. Kolejność wykonywania robót:
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– wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytów,
– wykonanie otworów i osadzenie uchwytów,
– zawieszenie grzejnika,
– podłączenie grzejnika z rurami przyłącznymi
Grzejniki należy montować w opakowaniu fabrycznym. Jeżeli opakowanie zostało zniszczone,
grzejnik należy w inny sposób zabezpieczyć przed zabrudzeniem. Zaleca się, aby opakowanie było
zdejmowane dopiero po zakończeniu wszystkich prac wykończeniowych. Gałązki grzejnika powinny
być tak ukształtowane, aby po połączeniu z grzejnikiem i skręceniu złączek w grzejniku nie
następowały żadne naprężenia. Niedopuszczalne są działania mogące powodować deformację
grzejnika lub zniszczenie powłoki lakierniczej.
2.6.5.3. Montaż armatury i osprzętu Na przewodach poziomych armaturę należy w miarę możliwości
ustawić w takim położeniu, by wrzeciono było skierowane do góry i leżało w płaszczyźnie pionowe
przechodzącej przez oś przewodu. Zawory na gałązkach oraz odpowietrzniki należy umieszczać
w miejscach widocznych oraz łatwo dostępnych dla obsługi, konserwacji i kontroli. Odpowietrzenie
instalacji należy

wykonać

jako

odpowietrzenie

miejscowe

przy

pomocy

odpowietrzników

automatycznych, z zaworem stopowym, montowanym w najwyższych punktach instalacji.
Bezpośrednio pod zaworem odpowietrzającym należy zamontować zawór kulowy.
2.6.5.4. Badania i uruchomienie instalacji Instalacja przed zakryciem bruzd oraz przed wykonaniem
izolacji termicznej przewodów musi być poddana próbie szczelności. Przed przystąpieniem do
badania szczelności należy instalację podlegającą próbie (lub jej część) kilkakrotnie skutecznie
przepłukać wodą. Niezwłocznie po zakończeniu płukania należy instalację napełnić uzdatnioną wodą
lub wodą z dodatkiem inhibitorów korozji. Instalację należy dokładnie odpowietrzyć. Badania
szczelności instalacji na zimno należy przeprowadzać przy temperaturze zewnętrznej powyżej 0°C.
Każdy grzejnik sprawdzany jest szczegółowo przez producenta przy ciśnieniu próbnym 13 barów.
Ciśnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawędzi nie powinno przekraczać 10 barów. Próbę
szczelności w instalacji centralnego ogrzewania należy przeprowadzić na tzn. ciśnienie robocze
powiększone o 2 bary, lecz nie mniejsze niż 4 bary. Ciśnienie podczas próby szczelności należy
dokładnie kontrolować i nie dopuszczać do przekroczenia jego maksymalnej wartości 12 barów. Do
pomiaru ciśnień próbnych należy używać manometru, który pozwala na bezbłędny odczyt zmiany
ciśnienia o 0,1 bara. Powinien on być umieszczony w możliwie najniższym punkcie instalacji. Wyniki
badania szczelności należy uznać za pozytywne, jeżeli w ciągu 20 min. nie stwierdzono przecieków
ani roszenia. Z próby ciśnieniowej należy sporządzić protokół. Po uzyskaniu pozytywnej próby
szczelności należy przeprowadzić próbę na gorąco, przy najwyższych – w miarę możliwości –
parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczających parametrów obliczeniowych. Próba
szczelności na gorąco winna być poprzedzona co najmniej 72-godzinną pracą instalacji.
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2.6.5.5. Wykonanie izolacji ciepłochronnej Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu
montażu

rurociągów,

przeprowadzeniu

próby

szczelności

i

wykonaniu

zabezpieczenia

antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości
wykonania powyższych robót protokołem odbioru. Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na
styk i powinny ściśle przylegać do powierzchni izolowanej. Wszystkie prace izolacyjne, jak
np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu konwencjonalnych narzędzi. Grubość wykonanie
izolacji nie powinna się różnić od grubości określonej w dokumentacji technicznej więcej niż
o – 0,5 do +1 mm.
2.6.6. Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna być
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami aktualnych Polskich Norm. Każda
dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta. Wyniki
przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały
spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną
z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badanie ponownie.
2.6.6.1. Warunki przystąpienia do badań Badania należy przeprowadzić w następujących fazach:
a) po ukończeniu montażu, po przeprowadzeniu płukania oraz dokonaniu regulacji
b) w okresie gwarancyjnym
2.6.6.2. Badanie kotłów i podgrzewacza c.w.u. Należy sprawdzić zgodność montażu z instrukcją
producenta i projektem (odległości od przegród budowlanych, wyposażenie fabryczne).
2.6.6.3. Badanie szczelności na zimno, próby ciśnieniowe, badanie szczelności i działania w stanie
gorącym
2.6.6.4. Kontrola działania instalacji odprowadzenia spalin: - drożności kanału - szczelności połączeń
- ciągu komina - normatywnego wyprowadzenia ponad dach - spełnienienia norm ochrony atmosfery
2.6.7. Obmiar robót
Jednostką obmiarową jest: - montaż przewodów, montaż izolacji, płukanie instalacji, próba szczelności,
przewód kwasoodporny – m - zakładanie armatury i grzejników, wyczystka, odkrapacz– szt - montaż kotła c.o,
rury przyłączeniowe.- kpl - próba szczelności – próba - sprawdzenie działania instalacji c.o. podczas próby na
gorąco- urządz.
2.6.8. Odbiory robót międzyoperacyjne należy przeprowadzić w stosunku do następujących robót:
– przejścia dla przewodów przez ściany (umiejscowienie i wymiary otworów),
– ściany w miejscach ustawienia grzejników (otynkowanie),
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– bruzdy w ścianach: wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność z kierunkiem w przypadku
minimalnych spadków odcinków poziomych
- stan urządzeń i przygotowane miejsce pracy odpowiadają warunkom BHP i ochrony przeciwpożarowej.
Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz
przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu. Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla
danego rodzaju robót należy dokonać końcowego odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania.
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:
– Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie wykonywania robót,
– Dziennik budowy,
– dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez dostawców
materiałów ),
– protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych,
– protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji,
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:
– zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy
dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji projektowej,
– protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek,
– aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia),
– protokoły badań szczelności instalacji. Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień
warunkowych. W przypadku zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji
do użytkowania, po usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia należy przeprowadzić ponowny odbiór instalacji.
W ramach odbioru ponownego należy ponadto stwierdzić czy w czasie pomiędzy odbiorami elementy instalacji
nie uległy destrukcji spowodowanej korozją, zamarznięciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami.

2.7 INSTALACJE SANITARNE - INSTALOWANIE WENTYLACJI
W rozdziale tym przedstawione są wymagania dotyczące materiałów, wykonania i odbioru robót
montażowych koniecznych do wykonania przebudowy instalacji wentylacji mechanicznej w przedmiotowych
pomieszczeniach. Zakłada się wykorzystanie planu funkcjonalno – użytkowego jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót. Przedmiotem PFU jest podanie podstawowych norm i przepisów
związanych z prowadzeniem robót instalacyjnych w zakresie instalacji wentylacji mechanicznej
w przedmiotowych pomieszczeniach. Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość wykonania robót oraz
za zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Kierownika budowy oraz ze
sztuką budowlaną.
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2.7.1. Zakres robót, których dotyczy specyfikacja obejmują czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie robót montażowych w zakresie zgodnym z rysunkami i opisem technicznym. W zakres tych robót
wchodzą:
- roboty przygotowawcze
- montaż przewodów wentylacyjnych o przekroju kołowym typu spiro,
- montaż wentylatora kanałowego
- montaż wyrzutni
- montaż anemostatów wywiewnych
- montaż podstawy dachowej
- montaż izolacji przewodów wentylacyjnych,
- regulacja wentylacji mechanicznej,
- próba szczelności wentylacji, montaż kratek kontaktowych w drzwiach pomieszczeń
2.7.2. Określenia podstawowe przyjęte w niniejszej ST są zgodne z aktualnie obowiązującymi normami.
Poniżej podano podstawowe określenia stosowane w warunkach technicznych.
2.7.2.1. Wentylacja pomieszczenia - wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego części, mająca
na celu usunięcie powierza zużytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza
zewnętrznego
2.7.2.2. Wentylacja mechaniczna - wentylacja a będąca wynikiem działania urządzeń mechanicznych
lub strumieniowych wprowadzających powietrze w ruch
2.7.2.3. Instalacja wentylacji - zestaw urządzeń, zespołów i elementów wentylacyjnych służących do
uzdatniania i rozprowadzenia powietrza
2.7.2.4. Rozdział powietrza w pomieszczeniu - rozdział powietrza w wentylowanej przestrzeni
z zastosowaniem wywiewników (anemostatów), w celu zagwarantowania wymaganych warunków
- intensywności wymiany powietrza, ciśnienia, czystości, temperatury, wilgotności względnej,
prędkości ruchu powietrza, poziomu hałasu w strefie przebywania ludzi.
2.7.2.5. Rozprowadzenie powietrza - przeniesienie strumienia powietrza określonej objętości do
wentylowanej przestrzeni tub z tej przestrzeni, na ogół z zastosowaniem przewodów
2.7.2.6. Uzdatnianie powietrza - procesy realizowane przy użyciu środków technicznych mające na
celu zmianę jednej lub kilku wielkości charakteryzujących stan i jakość powietrza.
2.7.2.7. Wyrzutnia wentylacyjna - element instalacji, przez który powietrze jest usuwane na zewnątrz
2.7.2.8. Przewód wentylacyjny - element, o zamkniętym obwodzie przekroju poprzecznego,
stanowiący obudowę przestrzeni, przez którą przepływa powietrze
2.7.2.9. Przepustnica - zespół samodzielny lub wbudowany w urządzenie lub w przewód wentylacyjny
pozwalający na zamkniecie lub na regulację strumienia powietrza przez zmianę oporu przepływu
2.7.2.10. Wywiewnik - element tub zespół, przez który powietrze wypływa z wentylowanej przestrzeni
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2.7.3. Materiały
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w PFU
,,Wymagania ogólne”. Materiały stosowane do montażu instalacji wentylacji powinny mieć:
− oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną
normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową
specyfikacją

techniczną

państwa

członkowskiego

Unii

Europejskiej

lub

Europejskiego

Obszaru

Gospodarczego, uznana przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, lub
− deklaracją zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia
i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, lub
− oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu
oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną bądź
uznano za ,,regionalny wyrób budowlany”.
Materiały z których wykonywane są wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych powinny
odpowiadać warunkom stosowania w instalacjach. Stopień zabezpieczenia antykorozyjnego obudów
urządzeń powinien odpowiadać co najmniej właściwościom blachy stalowej ocynkowanej. Powierzchnie
obudów powinny być gładkie, bez załamań, wgnieceń, ostrych krawędzi i uszkodzeń powłok ochronnych.
Szczelność połączeń i elementów powinna odpowiadać wymaganiom szczelności tych przewodów. Należy
zapewnić łatwy dostęp do urządzeń i elementów wentylacyjnych w celu ich obsługi, konserwacji lub wymiany.
Zamocowanie urządzeń i elementów wentylacyjnych powinno być wykonane z uwzględnieniem dodatkowych
obciążeń związanych z pracami konserwacyjnymi. Urządzenia i elementy instalacji wentylacyjnej powinny być
zamontowane zgodnie z instrukcją producenta. Urządzenia i elementy instalacji wentylacyjnej powinny mieć
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
2.7.3.2. Przewody wentylacyjne
Przewody wentylacyjne powinny być wykonane z następujących materiałów:
a) blacha lub taśma stalowa ocynkowana;
b) blacha stalowa odporna na korozję lub kwasoodporna;
c) inne materiały dopuszczone odpowiednimi atestami higienicznymi i przeciwpożarowymi.
Kanały okrągłe typu Spiro zwijane, wykonane z blach stalowych ocynkowanych. Rury
o średnicy ≥ 250 mm winny być wyposażone w zewnętrzne przetłoczenie wzmacniające. Kanały
elastyczne - aluminiowy wykonane z płaszcza aluminiowego, wzmocnionego spiralnie zwiniętym
stalowym drutem. Zakres temperatury: od − 30°C do + 250°C. Powierzchnie przewodów powinny być
gładkie, bez załamań i wgnieceń. Materiał powinien być jednorodny, bez wżerów, wad walcowniczych.
Powierzchnie pokryć ochronnych nie powinny mieć ubytków, pęknięć i tym podobnych wad. Wymiary
przewodów wentylacyjnych powinny odpowiadać wymaganiom norm PN-EN 1506.
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2.7.4. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn
2.7.4.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Do wykonania robót należy stosować taki sprzęt, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu
na jakość robót, zarówno w miejscach ich wykonania, jak też przy wykonywaniu czynności
pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. Wykonawca
przystępujący do wykonania instalacji wentylacji mechanicznej powinien zastosować sprzęt
dostosowany do technologii robót i wykonywanych czynności oraz gwarantujący właściwą jakość
robót. Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do wymagań
warunków BHP. Sposób wykonywania robót oraz sprzęt zaakceptuje Kierownik Budowy.
2.7.4.2. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć
uszkodzeń,

odkształceń

przewożonych

materiałów.

Przewożone

materiały

powinny

być

rozmieszczone równomiernie oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem się czasie ruchu pojazdu.
Materiały powinny być przewożone na budowę zgodnie z przepisami ruch drogowego oraz przepisami
BHP. Rodzaj oraz ilość środków transportu powinien gwarantować prowadzenie robót zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej i wskazaniami Kierownika Budowy oraz w terminie przewidzianym
w Kontrakcie.
2.7.4.3. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów
technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
2.7.4.4. Wymagania dotyczące przewozu przewodów, armatury i urządzeń
Przewody, armaturę i urządzenia należy przewozić pakowane w sposób zabezpieczający
przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniem mechanicznym i wpływami czynników atmosferycznych
oraz wytycznymi producentów armatury i urządzeń dotyczących transportu.
2.7.4.5. Składowanie materiałów
Przewody,

armaturę

i

urządzenia

należy

składować

w pomieszczeniach

suchych

i temperaturze nie niższej niż 0ºC. W pomieszczeniach składowania nie powinny znajdować się
związki chemiczne działające korodująco. Przewody i armaturę z tworzyw sztucznych należy
przechowywać z dala od urządzeń grzewczych.
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2.7.5. Wymagania dotyczące wykonania robót
2.7.5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca ustali:
- plan zagospodarowania placu budowy (ustalenie wolnych pomieszczeń do przeprowadzenia prac),
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
2.7.5.2. Przed przystąpieniem do montażu instalacji wentylacyjnej należy:
- wyznaczyć miejsca układania przewodów, kształtek i armatury oraz urządzeń
- wykonać otwory, obsadzić uchwyty, podpory i podwieszenia
- wykonać otwory w ścianach i stropach dla przejść przewodów
2.7.5.3. Montaż przewodów Przewody wentylacyjne powinny być zamocowane do przegród budynków
w odległości umożliwiającej szczelne wykonanie połączeń poprzecznych. Kanały należy tak
prowadzić, aby przechodziły przez przegrody w sposób umożliwiający kompensację wydłużeń
przewodów. Zamocowania przewodów do elementów budowlanych powinny być wykonane
z materiałów niepalnych, zapewniających przejęcie siły powstającej w przypadku pożaru w czasie 60
min. Materiał podpór i podwieszeń powinna charakteryzować odpowiednia odporność na korozję
w miejscu zamontowania. Metoda podparcia lub podwieszenia przewodów powinna być odpowiednia
do materiału konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania. Odległość między podporami lub
podwieszeniami powinna być ustalona z uwzględnieniem ich wytrzymałości i wytrzymałości
przewodów tak, aby ugięcie sieci przewodów nie wpływało na jej szczelność, właściwości
aerodynamiczne i nienaruszalność konstrukcji. Zamocowania przewodów wentylacyjnych do
konstrukcji budowlanej powinno przenosić obciążenia wynikające z ciężarów:
- przewodów wentylacyjnych
- materiału izolacyjnego
- elementów instalacji wentylacji , niezależnie zamontowanych w sieci przewodów wentylacyjnych
- elementów składowych podpór lub podwieszeń.
W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urządzenia i elementy w sieci przewodów mogły być
zdemontowane lub wymienione, należy zapewnić niezależne ich zamocowanie do konstrukcji
budynku. Elementy zamocowania podpór lub podwieszeń do konstrukcji budowlanej powinny mieć
współczynnik bezpieczeństwa równy co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obciążenia.
- Pionowe elementy podwieszeń oraz poziome elementy podpór powinny mieć współczynnik
bezpieczeństwa równy co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczności pod wpływem
obliczeniowego obciążenia.
-Poziome elementy podwieszeń i podpór powinny mieć możliwość przeniesienia obliczeniowego
obciążenia oraz być takiej konstrukcji, aby ugięcie między ich połączeniami z elementami pionowymi
i dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczały 0,4 % odległości między zamocowaniami
elementów pionowych.
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- Połączenia między pionowymi i poziomymi elementami podwieszeń i podpór powinny mieć
współczynnik bezpieczeństwa równy co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczności pod
wpływem obliczeniowego obciążenia.
2.7.6. Czyszczenie instalacji
Czyszczenie instalacji jest zapewnione przez zastosowanie otworów rewizyjnych w głównych
przewodach instalacji lub demontaż elementu składowego instalacji. Otwory rewizyjne powinny umożliwiać
oczyszczenie wewnętrznych powierzchni przewodów, a także urządzeń i elementów instalacji, jeśli konstrukcja
tych urządzeń i elementów nie umożliwia ich oczyszczenia w inny sposób. Należy zapewnić dostęp do
otworów rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad stropem podwieszonym. Elementy usztywniające
i inne elementy wyposażenia przewodów wentylacyjnych powinny być tak zamontowane, aby nie utrudniały
czyszczenia przewodów. Nie należy stosować wewnątrz przewodów wentylacyjnych ostro zakończonych śrub
lub innych elementów które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub uszkodzenie urządzeń
czyszczących. Pokrywy i drzwi rewizyjne urządzeń wentylacyjnych powinny się łatwo otwierać. W przypadku
wykonania otworu rewizyjnego na końcu przewodu wentylacyjnego, jego wymiar powinien być równy
wymiarom przekroju poprzecznego przewodu wentylacyjnego. W przypadku, gdy przewiduje się demontaż
elementu instalacji wentylacji w celu umożliwienia czyszczenia, powstałe w ten sposób otwory powinny mieć
przekrój kanału wentylacyjnego. Należy zapewnić dostęp w celu czyszczenia do następujących,
zamontowanych w przewodach wentylacyjnych urządzeń:
- klapy pożarowe
- nagrzewnica
- tłumiki hałasu
- filtry
- wentylatory
- urządzenia do odzysku ciepła
2.7.7. Wywiewniki (anemostaty) Elementy ruchome wywiewników powinny być osadzone bez luzów, ale
z możliwością ich przestawiania. Położenie ustalone powinno być utrzymywane w sposób trwały.
Nawiewników nie powinno się umieszczać w pobliżu przeszkód (elementy konstrukcji budynku, podwieszane
lampy) mających zakłócający wpływ na kształt i zasięg strumienia powietrza. Wywiewniki powinny być
połączone z przewodem w sposób trwały i szczelny. Przewód łączący sieć przewodów z nawiewnikiem lub
wywiewnikiem należy prowadzić jak najkrótszą trasą, bez zbędnych łuków i ostrych zmian kierunków.
W przypadku łączenia nawiewników lub wywiewników z siecią przewodów za pomocą przewodów
elastycznych nie należy zgniatać tych przewodów i stosować dłuższych niż 4 m. Sposób zamocowania
nawiewników i wywiewników powinien zapewnić dogodną obsługę, konserwację oraz wymianę jego
elementów bez uszkodzenia elementów przegrody. Nawiewniki i wywiewniki powinny być zabezpieczone folią
podczas „brudnych” prac budowlanych. Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny być
zamontowane w pozycji całkowicie otwartej.
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2.7.8. Konstrukcja czerpni i wyrzutni powietrza powinna zabezpieczać instalację wentylacji przed wpływem
warunków atmosferycznych np. zastosowanie żaluzji i daszków ochronnych. Otwory wlotowe czerpni
i wylotowe wyrzutni powinny być zabezpieczone przed przedostawaniem się drobnych gryzoni, ptaków i liści.
Wyrzutnia dachowa powinna być zamocowana w sposób zapewniający wodoszczelność przejścia przez dach.
2.7.9. Kontrola jakości robót
2.7.9.1. Kontrola działania Celem kontroli działania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenie
możliwości działania instalacji zgodnie z wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczególne
elementy instalacji zostały prawidłowo zamontowane i działają efektywnie.
2.7.9.2. Prace wstępne Przed rozpoczęciem kontroli działania instalacji należy wykonać następujące
prace wstępne:
- Próbny ruch całej instalacji w warunkach różnych obciążeń (72 godziny); Regulacja strumienia
i rozprowadzenia powietrza z uwzględnieniem specjalnych warunków eksploatacyjnych;
- Określenie strumienia powietrza na każdym wywiewniku;
- Nastawienie i sprawdzenie urządzeń zabezpieczających;
- Nastawienie elementów zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi,
- Przedłożenie protokołów z wszystkich pomiarów wykonanych w czasie regulacji wstępnej;
- Przeszkolenie służb eksploatacyjnych, jeśli istnieją.
2.7.9.3. Wymagania ogólne
Kontrola działania powinna postępować w kolejności od pojedynczych urządzeń i części
składowych instalacji, przez poszczególne układy instalacji, do całej instalacji. Należy obserwować
stabilność działania instalacji jako całości. W czasie kontroli działania instalacji wentylacji należy
dokonać weryfikacji poprzednio wykonanych badań, nastaw i regulacji wstępnej instalacji wentylacji.
2.7.9.3.1. Kontrola działania centralnych urządzeń wentylacyjnych:
a) Kierunek obrotów wentylatorów;
b) Regulacja prędkości obrotowej lub inny sposób regulacji wydajności wentylatora,
c) Działanie wyłącznika;
d) Włączanie i wyłączanie regulacji;
e) Działanie i kierunek regulacji urządzeń regulacyjnych;
f) Elementy zabezpieczające silników napędzających.
2.7.9.3.2. Pomiary kontrolne
Celem pomiarów kontrolnych jest uzyskanie pewności, że instalacja osiąga parametry
projektowe i wielkości zadane zgodnie z wymaganiami. Zakres rzeczowy pomiarów
kontrolnych Instalacja:
- Pobór prądu silnika;
- Strumień objętości powietrza;
- Temperatura powietrza;
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- Opór przepływu na filtrze.
Pomieszczenie:
- Strumień objętości powietrza nawiewanego i wywiewanego;
- Temperatura powietrza nawiewanego i temperatura powietrza w pomieszczeniu
- Poziom dźwięku (jeżeli jest słyszalny).
Pomiary powinny być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę
i doświadczenie. Przed rozpoczęciem pomiarów kontrolnych należy określić położenie
punktów pomiarowych, uzgodnić metody pomiarów i rodzaje przyrządów pomiarowych.
Tolerancja mierzonych wartości:
- Strumień objętości powietrza w pomieszczeniu ± 20 %;
- Strumień objętości powietrza w całej instalacji ± 15 %;
- Temperatura powietrza nawiewanego ± 2 °C;
- Temperatura powietrza w strefie przebywania ludzi ± 1,5 °C;
- Poziom dźwięku A w pomieszczeniu ± 3 dB(A).
2.7.10. Obmiar robót
Jednostką obmiaru jest: Kanały wentylacyjne typu Spiro, przewody elastyczne, izolacja - m2
Anemostaty, króćce, dostawa i montaż centrali, wyrzutnia, kratka wentylacyjna - szt Klapy rewizyjne, regulacja
instalacji - kpl
2.7.11. Odbiór robót
Sprawdzenie kompletności wykonanych prac Celem sprawdzenia kompletności wykonanych prac jest
wykazanie, że w pełni wykonano wszystkie prace związane z montażem instalacji oraz stwierdzenie zgodności
ich wykonania z projektem, z STWiOR oraz z obowiązującymi przepisami i zasadami technicznymi.
2.8 INSTALACJE SANITARNE - ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GLEBY
Niniejsze opracowanie zawiera wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych
z wykonaniem robót ziemnych przy wykonywaniu zewnętrznej kanalizacji sanitarnej. Opracowanie stanowi
część dokumentów przetargowych i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu robót wraz ze Specyfikacją
Istotnych Warunków Zamówienia, dokumentacją projektową i przedmiarami robót.
2.8.1. Zakres robót objętych PFU
- wykonanie wykopów w gruntach kat. III
- zabezpieczenie wykopów
- zasypanie i zagęszczenie wykopów,
- wywóz ziemi i opłata za składowanie

44

Program funkcjonalno – użytkowy „Przebudowa instalacji kanalizacji sanitarnej oraz remont wybranych pomieszczeń sanitarnych
w poziomie parteru budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy, ul. Toruńska 147, 85-950 Bydgoszcz”

2.8.2. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w części 2.2
„Wymagania dotyczące robót i urządzeń”
2.8.3. Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów
Przy robotach ziemnych występują materiały pomocnicze typu krawędziaki drewniane, stemple
okrągłe, deski, gwoździe budowlane, pręty stalowe służące do zabezpieczeń wykopów.
2.8.4. Sprzęt
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością
korzystania z następującego sprzętu: - do transportu mas ziemnych samochody wywrotki, samochody
skrzyniowe, taśmociągi - młoty pneumatyczne, zrywarki, ładowarki, wiertarki mechaniczne - walce, ubijaki,
płyty wibracyjne - kilofy, młoty, kliny, łomy, oskardy, łopaty, szufle, wiadra, taczki - wały kolczatki, wały gładkie,
grabie do zakładania trawników.
2.8.5. Wykonanie robót - Roboty przygotowawcze
Przed rozpoczęciem robót budowlanych związanych z realizacją przedmiotowego zadania należy
przeprowadzić roboty przygotowawcze. Sposób wykonania dojazdu i prowadzenia transportu wewnętrznego
w obrębie placu budowy powinien zawierać projekt organizacji robót opracowany przez Wykonawcę
i zaakceptowany przez Kierownika budowy.
2.8.5.1 Oczyszczenie terenu
Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych należy wykonać następujące prace
przygotowawcze:
a) oczyszczenie danego terenu z gruzu kamieni i innych odpadów znajdujących się w obrębie
placu budowy,
b) zabezpieczenie urządzeń infrastruktury technicznego uzbrojenia terenu takich jak:
przewody kablowe linii telefonicznych, przewody wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe.
Zabezpieczenie

wszelkich

urządzeń

podziemnych

powinno

być

wykonane

przez

wyspecjalizowane jednostki wykonawcze w uzgodnieniu z zainteresowanymi instytucjami lub
właścicielami, do których te urządzenia należą.
2.8.5.2 Usunięcie gruntów o małej nośności
2.8.5.2.1. W przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopu, na głębokości
posadowienia fundamentów na grunt silnie nawodniony lub kurzawkę, roboty ziemne powinny
być przerwane do czasu ustalenia z inwestorem, projektantem i kierownikiem budowy
odpowiednich sposobów zabezpieczeń.
2.8.5.2. Jeżeli wskutek wcześniejszego niewykonania urządzeń odwadniających lub
wykonania tych urządzeń w sposób niewłaściwy, grunt w poziomie posadowienia budynku lub
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budowli został nawodniony i stał się nieprzydatny do wykonania robót ziemnych, to taki grunt
należy usunąć na niezbędną głębokość i zastąpić go innym odpowiednim rodzajem gruntu.
2.8.5.3. W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić
kwestię ochrony środowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby,
zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych (Ustawa z dnia 27.04.2001 r.
Prawo ochrony środowiska - Dz. U. Nr 62 poz.627 z późniejszymi zmianami).
2.8.5.3. Zasady wykonywania wykopów
2.8.5.3.1. Wymagania podstawowe
Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych wykonawca zobowiązany jest
do sprawdzenia poziomu wody gruntowej w miejscu wykonywania robót i uwzględnienia
ciśnienia spływowego, które może powodować utrudnienia w wykonawstwie i naruszanie
równowagi skarp wykopu. Przy wykonywaniu robót ziemnych należy uwzględnić:
a) naturalną wilgotność gruntu,
b) zjawisko kapilarnego podciągania wody w gruncie,
c) przepuszczalność gruntu
2.8.5.3.2 Pochylenie skarp w wykopach
Jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej, dopuszcza się następujące
bezpieczne nachylenie skarp roboczych: o nachyleniu 2:1 - w gruntach zwięzłych i bardzo
spoistych, o nachyleniu 1:1,25 - w gruntach małospoistych oraz rumoszach zwietrzelinowych
gliniastych, o nachyleniu 1:1,5 - w gruntach sypkich (piaski, żwiry, pospółki) Bezpieczne
nachylenie skarp w gruntach spoistych dotyczy przypadków, gdy grunty te występują
w stanach zwartych i półzwartych. Dla stanów plastycznych tych gruntów bezpieczne
nachylenie skarp powinno wynosić: 1:1,5 dla skarp wykopów do głębokości 2,0 m,
2.8.6. Rozparcie lub podparcie ścian wykopów
2.8.6.1. Typowe rozparcia i podparcia wykopów mogą być stosowane do zabezpieczenia ścian
wykopów do głębokości 4,0 m w warunkach gdy w bezpośrednim sąsiedztwie wykopu nie
przewiduje się występowania obciążeń spowodowanych przez budowlę, środki transportu,
składowany materiał, urobek gruntu, itp
2.8.6.2. Odeskowanie ścian wykopu może być pełne lub ażurowe. Odeskowanie ażurowe
można stosować w gruntach o dostatecznej spoistości uniemożliwiającej wypadanie gruntu
spomiędzy elementów szalujących. Odeskowanie ażurowe ścian wykopów można stosować
tylko w gruntach spoistych, półzwartych i zwartych.
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2.8.6.3. Przy wykonywaniu wykopów podpartych lub rozpartych powinny być zachowane
następujące wymagania:
a) górne krawędzie bali przyściennych powinny wystawać ponad teren co najmniej na 15 cm,
b) wykop rozparty powinien być przykryty szczelnie balami w przypadku, gdy w pobliżu
wykopu jest przewidywany ruch pojazdów,
c) rozpory powinny być tak umocowane aby uniemożliwione było ich samoczynne opadanie
w dół,
d) w odległościach nie większych niż 20 m powinny znajdować się wyjścia awaryjne z dna
wykopu,
e) w każdej fazie robót pracownicy powinni znajdować się w części wykopu odeskowanego,
2.8.6.4. Stan rozparcia i podparcia ścian wykopów powinien być sprawdzany okresowo
i niezwłocznie po wystąpieniu czynników niekorzystnych dla wzmacniających konstrukcji, np.:
intensywne opady deszczu, śniegu, duże mrozy, silny wiatr, oraz przed każdym zejściem
pracowników do wykopu. Kontrole stanu zabezpieczeń wykopu należy rejestrować
w dzienniku budowy.
2.8.6.5. Pogłębienie wykopów więcej niż o 0,5 m w gruntach spoistych i 0,3 m w gruntach
pozostałych może odbyć się dopiero po odeskowaniu ścian. Przy pogłębianiu wykopów
w gruntach wodonośnych jest konieczne stosowanie w dnie wykopu ścianek szczelnych
sięgających co najmniej 0,5 m poniżej dna wykopu.
2.8.6.6. Rozbieranie umocnień ścian lub skarp wykopów powinno być przeprowadzone
stopniowo w miarę zasypywania wykopów poczynając od dna wykopu.
2.8.6.7. Zabezpieczenie ścian wykopów można usunąć za każdym razem na wysokość nie
większą niż::
a) 0,5 m – z wykopów wykonanych w gruntach spoistych,
b) 0,3 m – z wykopów wykonanych w innych gruntach.
2.8.7. Zejścia i wyjścia w wykopach
2.8.7.1. W wykopach należy wykonać bezpieczne zejścia (wyjścia) dla pracowników.
2.8.7.2. Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach lub skarpach oraz
opuszczanie i podnoszenie pracowników urządzeniami przeznaczonymi do wydobycia
urobionego gruntu jest zabronione.

2.8.8.Składowanie urobku z wykopów
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2.8.8.1. Ukopany grunt powinien być przetransportowany niezwłocznie na miejsce jego
przeznaczenia, na odkład przeznaczony do zasypania wykopów po jego zabudowaniu lub
wywieziony z placu budowy.
2.8.8.2. Niedozwolone jest składowanie gruntu w postaci odkładów: a) w odległości mniejszej
niż 1,0 m od krawędzi wykopu obudowanego, b) w granicach klina odłamu gruntu.
2.8.9. Zasypywanie wykopów
2.8.9.1. Zasypywanie wykopów powinno być dokonane bezpośrednio po zakończeniu w nich
prowadzenia robót.
2.8.9.2. Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków
materiałów budowlanych.
2.8.9.3. Do zasypania wykopów używać gruntu wcześniej wydobytego z tego wykopu, nie
zamarzniętego, bez zanieczyszczeń.
2.8.9.4. Układanie i zagęszczanie gruntu powinno być wykonywane warstwami o grubości
dostosowanej do przyjętego sposobu zagęszczania i wynoszącej:
a) nie większej niż 25 cm przy stosowaniu ubijaków ręcznych i wałowaniu,
b) nie większej niż 30 cm przy ubijaniu urządzeniami wibracyjnymi, np.: płytami wibracyjnymi.
2.8.10. Odkłady gruntów
2.8.10.1. W przypadku konieczności wykonywania odkładów ziemnych powinny być one
wykonywane w postaci nasypów o wysokości 1,5 m o pochyleniu skarp 1:1,5 i ze spadkiem
korony od 2 do 5%. Odległość podstawy skarpy odkładu ziemnego od górnej krawędzi wykopu
powinna wynosić co najmniej podwójną jego głębokość i nie mniej niż: a) 3,0 m – w gruntach
przepuszczalnych, b) 5,0 m – w gruntach nieprzepuszczalnych,
2.8.10.2. Odkłady ziemne powinny być wykonywane od strony najczęściej wiejących wiatrów.
W trakcie wykonywania robót należy zachować szczególną ostrożność z uwagi na możliwość
występowania zewnętrznych instalacji budynku. Naruszoną strukturę gruntu na dnie wykopu
należy zagęścić mechanicznie. Zasypywanie wykopów prowadzić warstwami do 30 cm
i zagęszczać mechanicznie każdą warstwę do uzyskania stopnia zagęszczenia gruntu Id >0,8.

2.8.11. Kontrola jakości robót ziemnych
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Sprawdzenie wykonania robót ziemnych polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami
określonymi w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji. W czasie kontroli szczególną uwagę należy
zwrócić na:
- sprawdzenie obszaru i głębokości wykopów,
- zapewnienie stateczności ścian wykopów,
- odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu,
- kontrolę zagęszczenia gruntu zasypowego w wykopach
Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą:
0,02% - dla spadków terenu,
0,05% - dla spadków rowów odwadniających,
± 5 cm - dla wymiarów wykopów w planie o szerokości dna poniżej niż 1,5 m,
± 2 cm - dla ostatecznej rzędnej dna wykopu,
± 10 % - dla nachylenia skarp wykopów.
W trakcie zasypywania wykopów należy na bieżąco kontrolować materiał zasypowy, używany do
zasypywania oraz stopień zagęszczenia poszczególnych warstw zasypowych.
2.8.12. Obmiar robót
Podstawą przyjęcia jednostki obmiarowej dla robót budowlanych jest przedmiar robót budowlanych:
Wykopy, zasypanie i zagęszczanie wykopów - m3 wywóz urobku – m3 umocnienia ścian wykopów – m2
2.8.13. Czynności odbiorowe
Dokonuje Kierownik budowy i Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie kontroli jakości
dostarczonych materiałów, wykonanych robót potwierdzonych odpowiednimi protokołami i zapisami
w Dzienniku Budowy, na podstawie zgodności z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną oraz
wymaganym zakresem robót. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
przedkładając Kierownikowi budowy do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. Roboty
uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją projektową, ST jeżeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji, dały wyniki pozytywne.

CZĘŚĆ INFORMACYJNA
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III.

DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ZAPROJEKTOWANIA I WYKONANIA ROBÓT

3.1

PRZEPISY PRAWNE ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM

ZAMIERZENIA

BUDOWLANEGO

1) Ustawa z dnia 07.07.1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 290 z póżn.
zm.)

2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U.
2004 nr 130 po. 1389)

3) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzajów i zakresu
opracowań

geodezyjno-kartograficznych

oraz

czynności

geodezyjnych

obowiązujących

w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 25, poz. 133),

4) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie dziennika budowy,
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia Dz.U. Nr 108 z 2002r poz. 953)

5) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. 2012
poz 463 z póżn. zm.)

6) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (dz. U. 2003 nr 120
poz. 1126)

7) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041).

8) Ustawa z dnia 29.02.2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz.U. 2015 nr 0 poz.
2164 z póżn. zm.),

9) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz
programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1129),

10) Ustawa z dnia 27.04.2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 672),
11) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz. U. Z 2016 r. poz. 2033),

12) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030)
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13) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 778)

14) Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 353)

15) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650)

16) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012.462 z późn. zm.),

17) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2015.1422 j.t.),

18) Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U.2016.1131j.t. Z późn.zm.),
19) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie dokumentacji
hydrologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz.U.2016.2033),

20) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U.2016.2134 j.t. z późn. zm.),
21) Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2016.2147 j.t. z późn. zm.),
22) Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U.2015.469 j.t. z późn. zm.),
23) Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2016.1629 j.t. z późn. zm.),
24) PN-EN 10224:2006 Rury i złączki ze stali niestopowej do transportu wody i innych płynów wodnych
- Warunki techniczne dostawy

25) PN-EN 10255+A1:2009 Rury ze stali niestopowych do spawania i gwintowania - Warunki techniczne
dostawy

26) PN-EN-1717:2003 - Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociągowych
i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczaniu przez przepływ zwrotny

27) PN-M-75002:2012- Armatura przepływowa instalacji wodociągowej. Wymagania i badania.
28) PN-EN 200:2008 Armatura sanitarna – Zawory wypływowe i baterie mieszające do systemów zasilania
wodą typu 1 i typu 2 – Ogólne wymagania techniczne

29) PN-EN 15316-3-1:2007 Instalacje ogrzewcze w budynkach -- Metoda obliczania zapotrzebowania na
energię instalacji i sprawności instalacji -- Część 3-1: Instalacje centralnej ciepłej wody,
charakterystyka zapotrzebowania (wymagania dotyczące rozbioru wody)

30) PN-92/B-01706 „Instalacje wodociągowe – Wymagania w projektowaniu”
31) PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do przesyłu wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi -- Część 1: Postanowienia ogólne

32) PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociągowych
i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczaniu przez przepływ zwrotny

33) PN-EN 12380:2005 Zawory napowietrzające do systemów kanalizacyjnych -- Wymagania, metody
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badań i ocena zgodności

34) PN-EN 13407:2015-09 Pisuary wiszące - Wymagania funkcjonalności i metody badań
35) PN-EN 14688:2015-09 Urządzenia sanitarne - Umywalki - Wymagania funkcjonalności i metody
badań

36) PN-EN 14055+A1:2015-09 Zbiorniki spłukujące do misek ustępowych i pisuarów
37) PN-EN 1329-1:2014-03 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budynków Nieplastyfikowany polichlorek winylu) (PVC-U) - Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu

38) PN-ENV 1329-2:2002 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli
- Nieplastyfikowany polichlorek winylu) (PVC-U) - Część 2: Zalecenia dotyczące oceny zgodności

39) PN-EN 1451-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości |
i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli.

40) PN-85/M-75178.00 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania.
41) PN-89/M-75178.01 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki.
42) PN-89/M-75178.05 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Przelewy i spusty.
43) PN-EN 31+A1:2014-07 Umywalki -- Wymiary przyłączeniowe
44) PN-EN 752:2008 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne
45) PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo -- Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń
- Wymagania i badania odbiorcze

46) PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych
systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

47) PN-EN 15502-2-2:2014-12 Gazowe kotły centralnego ogrzewania -- Część 2-2: Norma szczegółowa
dla urządzeń typu B1

48) PN-EN 215:2005 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i metody badań
49) PN-EN 442-1:2015-02 Grzejniki i konwektory. Wymagania i warunki techniczne
50) PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania projektowego obciążenia
cieplnego

51) PN-EN 13779:2008 - Wentylacja budynków niemieszkalnych -- Wymagania dotyczące właściwości
instalacji wentylacji i klimatyzacji

52) PN-EN 12097:2007 - Wentylacja budynków -- Sieć przewodów -- Wymagania dotyczące elementów
składowych sieci przewodów ułatwiających konserwację sieci przewodów

53) PN-EN 12237:2005 - Wentylacja budynków -- Sieć przewodów -- Wytrzymałość i szczelność
przewodów z blachy o przekroju kołowym

54) PN-EN 1507:2007 - Wentylacja budynków -- Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju
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prostokątnym - Wymagania dotyczące wytrzymałości i szczelności

55) PN-B-03434:1999 - Wentylacja -- Przewody wentylacyjne -- Podstawowe wymagania i badania
56) PN-EN 15780:2011 - Wentylacja budynków -- Sieć przewodów -- Czystość systemów wentylacji
57) PN-EN 15239:2010 - Wentylacja budynków -- Charakterystyka energetyczna budynków - Wytyczne
dotyczące inspekcji systemów wentylacji

58) PN-ISO 6242-2:1999 - Budownictwo -- Wyrażanie wymagań użytkownika -- Wymagania dotyczące
czystości powietrza

59) PN-EN 12309-1:2015-04 Urządzenia sorpcyjne do grzania i/lub chłodzenia opalane gazem
o obciążeniu cieplnym nieprzekraczającym 70 kW -- Część 1: Terminy i definicje

60) PN-B-10425:1989 - Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły - Wymagania
techniczne i badania przy odbiorze

61) PN-EN ISO 13789:2008 - Cieplne właściwości użytkowe budynków -- Współczynniki przenoszenia
ciepła przez przenikanie i wentylację -- Metoda obliczania

62) PN-EN 1506:2007 Wentylacja budynków -- Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o
przekroju kołowym -- Wymiary 47

63) PN-EN 12220:2001 Wentylacja budynków -- Sieć przewodów -- Wymiary kołnierzy o przekroju
kołowym do wentylacji ogólnej

64) PN-B-02151-02:1987 Akustyka budowlana -- Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach -Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach

65) PN-EN 1886:2008 Wentylacja budynków -Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne
66) PN-ISO 5221:1994 - Rozprowadzanie i rozdział powietrza -- Metody pomiaru przepływu strumienia
powietrza w przewodzie

67) PN-EN 15727:2010 - Wentylacja budynków -- Wyposażenie techniczne sieci przewodów, klasyfikacja
szczelności i badania

68) PN-EN 779:2012 - Przeciwpyłowe filtry powietrza do wentylacji ogólnej -- Określanie parametrów
filtracyjnych

69) PN-EN 1751:2014-03 - Wentylacja budynków -- Urządzenia wentylacyjne końcowe -- Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykających

70) PN-EN 1886:2008 - Wentylacja budynków -- Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - Właściwości
mechaniczne

71) PN-EN 12589:2002 - Wentylacja w budynkach -- Nawiewniki i wywiewniki -- Badania aerodynamiczne
i wzorcowanie urządzeń wentylacyjnych końcowych o stałym i zmiennym strumieniu powietrza

72) PN-EN 12599:2013-04 - Wentylacja budynków -- Procedury badań i metody pomiarowe stosowane
podczas odbioru instalacji wentylacji i klimatyzacji
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73) PN-EN 1997-1-1 Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne. Cześć 1: Zasady ogólne.
74) PN-EN ISO 14688-1:2006 Badania geotechniczne -- Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów - Część 1:
Oznaczanie i opis

75) PN-EN-1997-2:2009 Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Część 2: Rozpoznanie i badanie
podłoża gruntowego

76) PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.
77) PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne
78) BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczania gruntu.
79) PN-66/B-06714 Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, budowlane. Badania techniczne.
a także z innymi przepisami i wytycznymi oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i uzgodnieniami
podejmowanymi na każdym etapie prac, w zakresie rozwiązań projektowych, rozważanych na wstępnym
etapie projektu (w formie konsultacji odnośnie proponowanych rozwiązań projektowych w tym dot. materiałów,
urządzeń i sprzętu).

Uwaga! Nie wyszczególnienie w niniejszych wymaganiach Zamawiającego jakichkolwiek
obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia wykonawcy z ich stosowania.

IV.

CZĘŚĆ RYSUNKOWA
4.1

Karty katalogowe

4.2

Wybrane rysunki koncepcji programowo-przestrzennej:
A-1

rzut parteru-stan istniejący

A-2

rzut wybranych węzłów sanitarnych – stan istniejący

S-1

projekt zagospodarowania terenu

S-2

rzut parteru - instalacje sanitarne
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4.1 Karty katalogowe
PRODUKT

Umywalka z baterią czasową

LOKALIZACJA

TOALETY DLA PERSONELU (męska + damska)

ILOŚĆ ŁĄCZNIE

2 UMYWALKI i 2 BATERIE
Umywalka ceramiczna owalna, z otworem, z przelewem.
Kolor: biały. Wymiary maks.: 450mm x 400mm.

PARAMETRY

Mocowana na śrubach bezpośrednio do ściany.

TECHNICZNE

Bateria czasowa umywalkowa z mieszaczem ręcznym dająca użytkownikowi
możliwość regulacji temperatury podawanej wody. Regulacja czasu przepływu wody.
Atest PZH. Deklaracja CE

MONTAŻ

Zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i z zaleceniami producenta.

SCHEMAT
/ZDJĘCIA

Produkt powinien być równoważny do opisanego pod względem wymienionych
UWAGI

parametrów technicznych oraz wyglądu. Wszelkie różnice należy uzgodnić
z zamawiającym.
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PRODUKT

Umywalka

LOKALIZACJA

TOALETY DLA KLIENTÓW (męska + damska)

ILOŚĆ ŁĄCZNIE

2 SZTUKI

Umywalka ceramiczna prostokątna, bez otworu, z przelewem.
PARAMETRY

Kolor: biały. Wymiary min..: 500mm x 420mm.

TECHNICZNE

Mocowana na śrubach do elementu montażowego wg rozwiązań systemowych
stelaży przeznaczonych do lekkiej zabudowy.

MONTAŻ

Zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i z zaleceniami producenta.

SCHEMAT
/ZDJĘCIA

Produkt powinien być równoważny do opisanego pod względem wymienionych
UWAGI

parametrów technicznych oraz wyglądu. Wszelkie różnice należy uzgodnić
z zamawiającym.

56

Program funkcjonalno – użytkowy „Przebudowa instalacji kanalizacji sanitarnej oraz remont wybranych pomieszczeń sanitarnych
w poziomie parteru budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy, ul. Toruńska 147, 85-950 Bydgoszcz”

PRODUKT

Bateria umywalkowa

LOKALIZACJA

TOALETY DLA KLIENTÓW (męska + damska)

ILOŚĆ ŁĄCZNIE

2 SZTUKI
Bateria wandalooporna do montażu w elementach montażowych wg rozwiązań
systemowych stelaży przeznaczonych do lekkiej zabudowy z podtynkową skrzynką

PARAMETRY
TECHNICZNE

funkcyjną.

Automatyczne uruchamianie spłukiwania. Wykrywanie za pomocą

podczerwieni. Czujnik

podczerwieni z

funkcją

samoregulacji. Ograniczanie

strumienia za pomocą regulatora strumienia. Zasilanie sieciowe przez zasilacz.
Możliwość regulacji czasu trwania spłukiwania. Ze zintegrowanym zaworem
zwrotnym.

MONTAŻ

Zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i z zaleceniami producenta.

SCHEMAT
/ZDJĘCIA

Produkt powinien być równoważny do opisanego pod względem wymienionych
UWAGI

parametrów technicznych oraz wyglądu. Wszelkie różnice należy uzgodnić
z zamawiającym.
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PRODUKT

Stelaż montażowy do umywalki, baterii ściennej z podtynkową skrzynką funkcyjną

LOKALIZACJA

TOALETY DLA KLIENTÓW (męska + damska)

ILOŚĆ ŁĄCZNIE

2 SZTUKI

Stelaż z przeznaczeniem do zabudowy lekkiej do montażu umywalek, do ściennych
PARAMETRY

baterii umywalkowych, z podtynkową skrzynką funkcyjną. Rama samonośna

TECHNICZNE

malowana proszkowo. Głębokość stóp odpowiednia do montażu w profilach
U i UW 50.

MONTAŻ

Zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i z zaleceniami producenta.

SCHEMAT
/ZDJĘCIA

Produkt powinien być równoważny do opisanego pod względem wymienionych
UWAGI

parametrów technicznych oraz wyglądu. Wszelkie różnice należy uzgodnić
z zamawiającym.
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PRODUKT

Miska ustępowa lejowa wisząca,owalna, bez wewnętrznego kołnierza. W zestawie
z deską sedesową.

LOKALIZACJA

TOALETY DLA KLIENTÓW I PERSONELU (męska + damska)

ILOŚĆ ŁĄCZNIE

5 SZTUK

Miska ceramiczna dostosowana do spłukiwania 6/3l oraz 4/2 l. Mocowana na
PARAMETRY

śrubach

do

elementu

montażowego

wg

rozwiązań

systemowych

stelaży

TECHNICZNE

przeznaczonych do lekkiej zabudowy. Deska sedesowa owalna z tworzywa,
antybakteryjna, zawiasy metalowe instalowane od dołu

MONTAŻ

Zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i z zaleceniami producenta.

SCHEMAT
/ZDJĘCIA

Produkt powinien być równoważny do opisanego pod względem wymienionych
UWAGI

parametrów technicznych oraz wyglądu. Wszelkie różnice należy uzgodnić
z zamawiającym.
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PRODUKT

Przycisk do spłukiwania WC z elektronicznym uruchamianiem spłukiwania

LOKALIZACJA

TOALETY DLA KLIENTÓW (męska + damska)

ILOŚĆ ŁĄCZNIE

3 SZTUKI
System spłukiwania z elektronicznym uruchamianiem spłukiwania, zasilanie
sieciowe,

PARAMETRY
TECHNICZNE

spłukiwanie

dwudzielne,

przycisk

uruchamiający

automatyczny

/

bezdotykowy.

Wandalooporny. Ręczne, zbliżeniowe uruchamianie spłukiwania,

bezdotykowe.

Bezdotykowe

uruchamianie

spłukiwania

jednoilościowego

lub

dwudzielnego poprzez zbliżenie ręki. Ręczne uruchamianie spłukiwania za pomocą
przycisku uruchamiającego Zasilanie sieciowe przez zasilacz. Zasilanie bezpiecznym
napięciem, brak napięcia w spłuczce. Wykrywanie za pomocą podczerwieni z funkcją

MONTAŻ

Zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej i z zaleceniami producenta.
samoregulacji.

SCHEMAT
/ZDJĘCIA

Produkt powinien być równoważny do opisanego pod względem wymienionych
UWAGI

parametrów technicznych oraz wyglądu. Wszelkie różnice należy uzgodnić
z zamawiającym.

60

Program funkcjonalno – użytkowy „Przebudowa instalacji kanalizacji sanitarnej oraz remont wybranych pomieszczeń sanitarnych
w poziomie parteru budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy, ul. Toruńska 147, 85-950 Bydgoszcz”

PRODUKT

Przycisk do spłukiwania WC, do spłukiwania dwudzielnego

LOKALIZACJA

TOALETY DLA PERSONELU (męska + damska)

ILOŚĆ ŁĄCZNIE

2 SZTUKI

PARAMETRY
TECHNICZNE

MONTAŻ

Przycisk do uruchamiania spłukiwania dwudzielnego w spłuczkach podtynkowych

Zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i z zaleceniami producenta.

SCHEMAT
/ZDJĘCIA

Produkt powinien być równoważny do opisanego pod względem wymienionych
UWAGI

parametrów technicznych oraz wyglądu. Wszelkie różnice należy uzgodnić
z zamawiającym.
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PRODUKT

Stelaż montażowy do wiszących misek WC, ze spłuczką podtynkową.

LOKALIZACJA

TOALETY DLA KLIENTÓW I PERSONELU (męska + damska)

ILOŚĆ ŁĄCZNIE

5 SZTUK

Stelaż do wiszących misek WC o wymiarach przyłączeniowych zgodnych z EN
PARAMETRY

33:2011. Do spłukiwania jednoilościowego, dwudzielnego i lub spłukiwania z funkcją

TECHNICZNE

"stop". Rama samonośna malowana proszkowo. Głębokość stóp odpowiednia do
montażu w profilach U i UW 50.

MONTAŻ

Zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i z zaleceniami producenta.

SCHEMAT
/ZDJĘCIA

Produkt powinien być równoważny do opisanego pod względem wymienionych
UWAGI

parametrów technicznych oraz wyglądu. Wszelkie różnice należy uzgodnić
z zamawiającym.
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PRODUKT

Pisuar

LOKALIZACJA

TOALETY DLA KLIENTÓW I PERSONELU (męska)

ILOŚĆ ŁĄCZNIE

2 SZTUKI

PARAMETRY
TECHNICZNE

MONTAŻ

Pisuar do połączenia z podtynkowymi zaworami spłukującymi do

Pisuarów.

Bezkołnierzowy. Prosta forma ułatwiająca konserwację i czyszczenie

Zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i z zaleceniami producenta.

SCHEMAT
/ZDJĘCIA

Produkt powinien być równoważny do opisanego pod względem wymienionych
UWAGI

parametrów technicznych oraz wyglądu. Wszelkie różnice należy uzgodnić
z zamawiającym.
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PRODUKT

Zawór spłukujący do pisuarów z elektronicznym uruchamianiem spłukiwania

LOKALIZACJA

TOALETY DLA KLIENTÓW I PERSONELU (męska)

ILOŚĆ ŁĄCZNIE

2 SZTUKI

PARAMETRY
TECHNICZNE

MONTAŻ

Czujnik

podczerwieni

z

funkcją

samoregulacji.

Możliwość

regulacji

czasu

spłukiwania. Możliwość regulacji spłukiwania okresowego. Zasilanie z sieci
elektrycznej. Uruchamianie na wypadek przerw w dopływie prądu

Zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i z zaleceniami producenta.

SCHEMAT
/ZDJĘCIA

Produkt powinien być równoważny do opisanego pod względem wymienionych
UWAGI

parametrów technicznych oraz wyglądu. Wszelkie różnice należy uzgodnić
z zamawiającym.
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PRODUKT

Stelaż montażowy do pisuaru

LOKALIZACJA

TOALETY DLA KLIENTÓW I PERSONELU (męska)

ILOŚĆ ŁĄCZNIE

2 SZTUKI

PARAMETRY

Rama samonośna malowana proszkowo. Głębokość stóp odpowiednia do montażu

TECHNICZNE

w profilach U i UW 50.

MONTAŻ

Zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i z zaleceniami producenta.

SCHEMAT
/ZDJĘCIA

Produkt powinien być równoważny do opisanego pod względem wymienionych
UWAGI

parametrów technicznych oraz wyglądu. Wszelkie różnice należy uzgodnić
z zamawiającym.
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PRODUKT

panel LED przeznaczony do montażu w sufitach podwieszonych

LOKALIZACJA

TOALETY DLA KLIENTÓW I PERSONELU (męska + damska)

ILOŚĆ ŁĄCZNIE

Ilość opraw należy dobrać na etapie sporządzania projektu budowlanego

PARAMETRY

Wyposażony w wysokowydajne źródła światła LED. Korpus wykonany z aluminium.

TECHNICZNE

Kolor oprawy - biały.

MONTAŻ

Zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i z zaleceniami producenta.

SCHEMAT
/ZDJĘCIA

Produkt powinien być równoważny do opisanego pod względem wymienionych
UWAGI

parametrów technicznych oraz wyglądu. Wszelkie różnice należy uzgodnić
z zamawiającym. Ostateczny dobór oświetlenia powinien być zgodny z normami
dotyczącymi oświetlenia pomieszczeń.
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PRODUKT

Podajniki na ręcznik i mydło z matowej stali nierdzewnej

LOKALIZACJA

TOALETY DLA KLIENTÓW I PERSONELU (męska + damska)

ILOŚĆ ŁĄCZNIE

4 PODAJNIKI NA RĘCZNIK + 4 PODAJNIKI NA MYDŁO

PARAMETRY
TECHNICZNE

MONTAŻ

Podajniki zabezpieczone trwałym stalowym zamkiem Bębenkowym, zamek
zlicowany z powierzchnią urządzenia, łączenia boków spawane i szlifowane,
niewidoczne zawiasy, mydło dozowane w postaci piany.

Zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i z zaleceniami producenta.

SCHEMAT
/ZDJĘCIA

Produkt powinien być równoważny do opisanego pod względem wymienionych
UWAGI

parametrów technicznych oraz wyglądu. Wszelkie różnice należy uzgodnić
z zamawiającym.
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PRODUKT

Podajniki na papier toaletowy i szczotki do WC z matowej stali nierdzewnej

LOKALIZACJA

TOALETY DLA KLIENTÓW I PERSONELU (męska + damska)

ILOŚĆ ŁĄCZNIE

5 PODAJNIKÓW NA PAPIER + 5 SZCZOTEK
Podajnik zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem Bębenkowym, zamek

PARAMETRY
TECHNICZNE

zlicowany z powierzchnią urządzenia, łączenia boków spawane i szlifowane,
niewidoczne zawiasy,
Szczotka do WC z uchwytem przykręcanym do ściany, wyjmowana podstawka
z uchwytu ułatwiająca czyszczenie, wymienna końcówka szczotki.

MONTAŻ

Zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i z zaleceniami producenta.

SCHEMAT
/ZDJĘCIA

Produkt powinien być równoważny do opisanego pod względem wymienionych
UWAGI

parametrów technicznych oraz wyglądu. Wszelkie różnice należy uzgodnić
z zamawiającym.
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PRODUKT

Kosz siatkowy stojący

LOKALIZACJA

TOALETY DLA KLIENTÓW I PERSONELU (męska + damska)

ILOŚĆ ŁĄCZNIE

4 SZTUKI

PARAMETRY
TECHNICZNE

MONTAŻ

Kosz na zużyte
z lekkich

prętów

ręczniki papierowe zlokalizowany przy umywalkach, wykonany
metalowych

powlekanych

białym

PCV,

dostosowany

do

jednorazowych worków polietylenowych, pojemność min. 40 litrów.

Zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i z zaleceniami producenta.

SCHEMAT
/ZDJĘCIA

Produkt powinien być równoważny do opisanego pod względem wymienionych
UWAGI

parametrów technicznych oraz wyglądu. Wszelkie różnice należy uzgodnić
z zamawiającym.
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PRODUKT

Kosz do damskich toalet z matowej stali nierdzewnej

LOKALIZACJA

TOALETY DLA KLIENTÓW I PERSONELU (damska)

ILOŚĆ ŁĄCZNIE

3 SZTUKI

PARAMETRY
TECHNICZNE

MONTAŻ

- mocowany do ściany
- unoszona pokrywa
- łączenia boków spawane i szlifowane, niewidoczne zawiasy, pojemność min. 4,5 l

Zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i z zaleceniami producenta.

SCHEMAT
/ZDJĘCIA

Produkt powinien być równoważny do opisanego pod względem wymienionych
UWAGI

parametrów technicznych oraz wyglądu. Wszelkie różnice należy uzgodnić
z zamawiającym.
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TEMAT

POWIATOWY URZĄD PRACY
Ul. Toruńska 147, 85-950 Bydgoszcz

Inwentaryzacja węzłów sanitarnych w poziomie
parteru budynku Powiatowego Urzędu Pracy,
Ul. Toruńska 147, 85-950 Bydgoszcz
NAZWISKO - NR UPR.
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SKALA 1:100

PODPIS

OPRACOWAŁA

mgr inż. arch. Aleksandra
Kardel-Biegała

DATA

BRANŻA

NR RYS.

12.07.2019

ARCHITEKTURA

1

373
196.5

177
10.5

166

LEGENDA
POW. [m 2 ]

193

12

03

hpłytek=213
h=317

WC MĘSKI

5,78

WC DAMSKI

6,55

WC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

3,01

WC DAMSKI

2,78

WC MĘSKI

3,98

87
10

INSTALACJE KANALIZACJI SANITARNEJ

INSTALACJE CO
G

14

W

W

hpłytek=199.5
h=317

GRZEJNIK
KRATKA WENTYLACYJNA W SUFICIE
KRATKA WENTYLACYJNA

hścianek=212

KRATKA ŚCIEKOWA

WĘZEŁ CIEPLNY

01

OPRAWA OŚWIETLENIOWA

83

GNIAZDO ELEKTRYCZNE

G

WŁĄCZNIK ŚWIATŁA

88

8.5

100

10.5

131

338

RZUT WĘZŁA SANITARNEGO DLA KLIENTÓW - STAN ISTNIEJĄCY SKALA 1:50

146.5

04

RZUT WĘZŁÓW SANITARNYCH - STAN ISTNIEJĄCY SKALA 1:50
17

231.5

15

16

118

136

16

POMIESZCZENIE SOCJALNE

136

15

TEMAT

90.5

hpłytek=215
h=264.5

205.5

05

POWIATOWY URZĄD PRACY
Ul. Toruńska 147, 85-950 Bydgoszcz
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97.5

INWESTOR

90

180

INSTALACJE WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ

G

G

10.5
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196

02

hpłytek=150.5
h=267
179

95

W
W
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05

Inwentaryzacja węzłów sanitarnych w poziomie
parteru budynku Powiatowego Urzędu Pracy,
Ul. Toruńska 147, 85-950 Bydgoszcz
NAZWISKO - NR UPR.

PODPIS

OPRACOWAŁA

mgr inż. arch. Aleksandra
Kardel-Biegała

DATA

BRANŻA

NR RYS.

12.07.2019

ARCHITEKTURA

2

146.5

297.5

RZUT WĘZŁA SANITARNEGO DLA PRACOWNIKÓW - STAN ISTNIEJĄCY SKALA 1:50

Projektowana studnia
PVC400mm
Rzt. 38,07
Rz.k. 36,91

S2

Projektowana studnia
PVC400mm
Rzt. 38,07
Rz.k. 36,85

S1

Projektowana studnia
PVC400mm
Rzt. 38,60
Rz.k. 36,50

S3

PVC160 L=22,5m
i=1,5%

LEGENDA:
Kanalizacja sanitrana
ODBUDOWA NAWIERZCHNI DROGOWEJ:
Kostka betonowa - odzysk 80%
Trelinka - odzysk 95%
Płyta betonowa - zbrojona - odzysk 100%
Teren zielony
Droga gruntowa

Istniejąca studnia
rewizyjna DN1000
Rzt. 39,07
Rz.k. 35,70

Istniejąca studnia
rewizyjna DN1000
Rzt. 38,07
Rz.k. 36,82
Projektowana studnia
PVC400mm
Rzt. 38,07
Rz.k. 36,91

ZAKRES OPRACOWANIA
PRZEBUDOWY INSTALCJI
WOD-KAN W BUDYNKU

S2

PVC160
i=1,5%

INSTALACJE SANITARNE WOD-KAN, C.O.

PVC160
i=1,5%

3x18x29,5

Projektowana studnia
S1
PVC400mm
Rzt. 38,07
Rz.k. 36,85
Istniejącą instalację
kanalizacji sanitarnej
żel. DN200 zaślepić,
odcinek w kierunku
projektowanej studzienki
zdemontoiwać

PVC110
PVC110
i=2% i=2%

Zawór czerpalny z końcówka do weża
poprzedzony zaworem
antyskażeniowym typ: HA

PVC110
i=2%

P1

Istniejąca instalacja
kanalizacji sanitarnej
bez zmian

PVC160
i=1,5%

PVC110
i=2%

3x17x29,5
Wykonać otwór
miejscowy kontrolny
celem zlokalizowania
istniejącego kolana 45°

WENTYLACJA MECHANICZNA

P2

Istniejąca instalacja
kanalizacji sanitarnej
3x17x29,5
żel. DN150
bez zmian

Istniejącą instalację
kanalizacji sanitarnej
żel. DN150 zaślepić,
dokonać przepięcia ist.
przewodu z
projektowanym PVC160

Istniejącą rewizję na
kanalizacji sanitarnej
- zaślepić.

100,0m3/h

k.k.

DN100

15,0m3/h

Istniejąca instalacja
kanalizacji sanitarnej
żel. DN200

50,0m3/h

Układ wyciągowy nr W1
Wentylator kanałowy
TD -350/125 Silent
230V; 0,030kW; V=230,0m3/h
praca wentylatora: stała
lub urządzenia równoważne
Kanał wpiąć do istniejącego
kanału wentylacyjnego

P3

H=12

k.k.

50,0m3/h

DN125

k.k.

Kratki kontaktowe w drzwiach
o przekroju netto 200cm2 - 4 szt.

Istniejąca instalacja
kanalizacji sanitarnej
bez zmian

P4

LEGENDA:

Zawór czerpalny z końcówka do weża
poprzedzony zaworem
antyskażeniowym typ: HA

P5'

Istniejącą instalację
kanalizacji sanitarnej
żel. DN150 zaślepić

wpust podłogowy
istniejacy bez zmian
PVC110
i=2%

P5
Projektowana studnia
PVC400mm
Rzt. 38,60
Rz.k. 36,50

W

S3

21K-600/400
400W

PVC160
i=1,5%
Zewnetrzna instalacja
kanalizacji sanitarnej
wg Rys. nr.1.PZT
Dokonać przepięcia
istniejącego kanału
sanitarnego od wpustu z
pom. węzła cieplnego

Kanalizacja sanitarna - projektowana
Kanalizacja sanitarna - istniejąca
Zakres opracowania
Projektowane przybory sanitarne

Pomieszczenie WC oraz
węzłą cieplnego po
remoncie - bez zmian

PVC110
i=2%

Istniejącą rewizję na
kanalizacji sanitarnej
- zaślepić.

Pion zakończyć
wywiewką ponad
dachem, na pionie
zamontować rewizję

Pion P5' odpowietrzyć
poprzez pion P5, na
pionie zamontować
rewizję

21K-600/400
400W

PVC160
i=1,5%

3x15x28

k.k.

15,0m3/h

DN125 DN100

Istniejąca instalacja
kanalizacji sanitarnej
żel. DN110
bez zmian

ZAKRES OPRACOWANIA
PRZEBUDOWY INSTALCJI
WOD-KAN W BUDYNKU

Zakres opracowanie instalacji sanitrnych:
- przebudowa instalacji kanalizacji sanitarnej, wykonanie nowych podejść pod przybory sanitarne, wpusty, przepięcie
istniejącej instalcji kan. san. "węzła cieplnego' i "WC służbowego", wykonanie pionów z odpowietrzeniem i rewizją
- przebudowa instalcji wodociągowej w.z., cwu - podpięcie nowych przyborów /korekta lokalizacji/, podłączenie doknać
poprzez zawory odcinające kątowe z filtrem, w pomieszczeniu pisuaru zamontować zawór antyskażeniowy HA z końcówką
do węża
- przebudowa instalacji wentylacji, montaż wentylacji mechanicznej,
- wymiana ist. grzejników

