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Niżej podpisani projektanci oświadczają, że projekt niniejszy został sporządzony zgodnie z 
obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej; (art.20.ust.4 P.B) 

PROJEKT: 91752 Przebudowa pomieszczeń po bloku operacyjnym Kliniki 
Chirurgicznej na Oddział Chirurgii Naczyniowej;

ADRES: dz. nr 1/2; AM-12; obręb Gaj; jednostka ewidencyjna Wrocław; ul. R. 
Weigla; Miasto Wrocław; woj. dolnośląskie; powiat wrocławski; 
gmina Wrocław;

KATEGORIA 
OBIEKTU 
BUDOWLANEGO

XI;

INWESTOR: 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny 
Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu, Kompleks Wojskowy 2857; 
ul. R. Weigla 5; 50-981 Wrocław; 

BRANŻA: Instalacje sanitarne egz. nr 1 tom Z02
STADIUM: Projekt wykonawczy DATA 

OPRACOWANIA: 15.11.2018

PROJEKTANT:
specjalność instalacyjna w zakresie 
sieci instalacji i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych:

mgr inż. Bartosz Woźniak 
upr. nr WKP/0126/POOS/14;

podpis:
SPRAWDZAJACY: 
specjalność instalacyjna w zakresie 
sieci instalacji i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych:

mgr inż. Dariusz Zdunek 
upr. nr WKP/0169/PWOS/16;

podpis:
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A.Podstawa i przedmiot opracowania;      str. 4 

B.Projekt instalacji sanitarnych – część opisowa;     str. 7 
I. część opisowa – instalacje sanitarne;      str. 8 
 1. zakres opracowania, 
 2. materiały wyjściowe, 
 3. rozwiązania projektowe 
 4. próby i rozruch instalacji 
 5. wytyczne branżowe 
 6. uwagi końcowe 

C.Projekt instalacji sanitarnych – część rysunkowa;    str. 11 

Oświadczenie: w/w opracowanie jest zgodne z umową  i kompletne z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Przedmiotowy projekt 
(utwór architektoniczny) jest chroniony prawem autorskim zgodnie z Ustawą nr 83 z dn.4.02.1994 r. „O prawie autorskim i prawach 

pokrewnych” (Dziennik Ustaw nr 24)  
Wrocław, listopad 2018 

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 

nr rys. temat skala
ZS-1 PZT – INSTALACJA WODY LODOWEJ 1:500
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Projekt opracowano na podstawie: 
− zawartej umowy; 
− wizji lokalnej; 
− uzgodnień z Inwestorem; 
− uzgodnień branżowych; 
− warunków technicznych; 
− badań geotechnicznych gruntu; 
− obowiązujących norm i przepisów prawa budowlanego; 
− decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego; 
− decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji; 
− inwentaryzacji budynku istniejącego; 
− oceny stanu technicznego; 
− ekspertyzy technicznej opracowanej przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych; 
− postanowienia Szefa Delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej we Wrocławiu nr 1/DWOP/2007 

z dnia 5 czerwca 2007 r. wyrażającego zgodę na spełnienie wymagań przepisów przeciwpożarowych w 
sposób inny niż podany, w warunkach techniczno budowlanych. 

− Instrukcja o ochronie przeciwpożarowej w resorcie Obrony Narodowej Sygn. Ppoż.3/2014  
− Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. W sprawie wymagań, jakim powinny 

odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki 
zdrowotnej (Dz.U.06.213.1568) 

− Ustawą z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (t.j. z dn. 9 lutego 2016 r., Dz.U. z 2016 r. poz. 290) , 
− Ustawa z dnia 23.07.2003 o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2017.0.2187), 
− Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462), 
− Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072), tj. z dnia 10 maja 2013 r. 
(Dz.U. z 2013 r. poz. 1129), 

− Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690), tj. z dnia 17 lipca 2015 r. 
(Dz.U. z 2015 r. poz. 1422), 

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

− Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i 
dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz. U. z 2014 r., poz. 596), 

− Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003r. nr 120, 
poz. 1126),  

− Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. nr 109 
poz. 719), 

− Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie 
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. z 2009r. nr 124, poz. 1030),  

− Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie 
uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U.  z 2015 r., poz. 
2117), 

− Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki 
energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej z dnia 27 
lutego 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 376), 

− Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania, tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 1422. 

− Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2006r., Nr 83, poz. 578); 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie rodzajów obiektów 
budowlanych, do użytkowania których można przystąpić po przeprowadzeniu przez właściwy organ 
obowiązkowej kontroli. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1128); 

− Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r., o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881 z 
późniejszymi zmianami) wraz z rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy; 

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 10 marca 2000 r., w sprawie trybu certyfikacji wyrobów. (Dz. U. z 
2000 r., Nr 17, poz. 219); 

PODSTAWA I PRZEDMIOT OPRACOWANIA: 
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− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 05 sierpnia 1998 r., w sprawie 
aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. z 1998 
r., Nr 107, poz. 679) z późniejszymi zmianami (Dz. U z 2002 r., Nr 8, poz. 71); 

− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r.,  
w sprawie systemów oceny zgodności, wzorów deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów 
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. z 1998 r., Nr 
113, poz. 728); 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 grudnia 2002 r., w sprawie systemów zgodności 
wyrobów budowlanych oraz oznaczenia znakowaniem CE (Dz. U. z 2002 r., Nr 209, poz. 1779); 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003 r., w sprawie warunków  
i trybu postępowania dotyczącego rozbiórek oraz zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego 
(Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1131); 

− [Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 09 października 2002 r., w sprawie szczegółowego trybu 
przeprowadzenia kontroli działania organów administracji architektoniczno – budowlanej oraz wzoru 
protokołu kontroli i sposobu jego zarządzania. (Dz. U. z 2002 r., Nr 179, poz. 1494); 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie wzorów: wniosku o 
pozwolenie na budowę, oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele 
budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120 poz. 1127 i Dz. U. z 2004 r., Nr 
242 poz. 2421); 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r., w sprawie dziennika budowy, montażu 
i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2002 r., Nr 108, poz. 953) z późniejszymi zmianami (Dz. U. z 2004 r., Nr198, 
poz. 2002); 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2002 r., w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126); 

− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy; 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 w sprawie określenia przeciętnych norn 
zużycia wody; 

− Polskie Normy w zakresie projektowania Instalacji Wodociągowych (PN-92/B-01706),w zakresie Instalacji 
kanalizacyjnych (PN-92/B-01707); 

− Polska Norma  PNIEC60364; 
− Polska Norma  PN-IEC 61024-1:2001 ; 
− N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe; 
− N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych; 
− Polska Norma   PN-EN 13201 Oświetlenie dróg; 
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków  technicznych  jakim  

powinny  odpowiadać  budynki   i   ich   usytuowanie ( Dz.U. nr 75 poz. 690 z póź. zm. ) 
− Prawo zamówień publicznych. Ustawa z 29 stycznia 2004r. (Dz. U. Nr 19, poz. 177, z 2004r. + późniejsze 

zmiany). 
− Rozporządzenie Min. Infrastruktury, z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, z 2003roku). 
− Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku, w sprawie ochrony przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. Nr 147, 

poz. 1229 z 2002 roku). 
− „Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL, Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji” Wyd. 

COBRTI INSTAL. 
− „Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montażowych. Tom II – Instalacje sanitarne i 

przemysłowe”. Wyd. Arkady. 
− 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. (Dz. U. 2008 r. Nr 
199, poz. 1227 z późn. zm.)  

− Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2010 r. Nr 213 poz. 1397 z późn. zm.)  

− Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska. (Dz. U. 2001 r. Nr 62, poz. 627 z późn. 
zm.) (tekst jednolity z 23 stycznia 2008 r. Dz. U. 2008 r. Nr 25, poz. 150)  

− Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach. (Dz. U. 2013 r. Poz. 21 z późn. zm.)  
− Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne. (Dz. U. 2001 r. Nr 115, poz. 1229 z późn. zm.) (tekst 

jednolity z 10 stycznia 2012 r. Dz. U. 2012 r. Poz. 145)  
− dane uzyskane od inwestora i z wizji lokalnej 
− Polska Norma  PN-EN 62305-1:2011E, Ochrona odgromowa obiektów budowlanych.   
− N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe 
− N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 
− PN-EN 12464-1:2012 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Miejsca pracy we  wnętrzach 
− PN-EN 12464-2:2008 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Miejsca pracy na zewnątrz. 
− PN-HD 60364-5-54 instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-54: Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego -- Uziemienia, przewody ochronne i przewody połączeń ochronnych 
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− Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne(Dz. U. z 2015 r. poz. 680) wydane na 
podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 u.p.b. 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U.z 2005 r., nr 
219, poz. 1864, z późn. zm.) wydane na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 u.p.b. 

− PN-EN 61386 - Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów.  
− PN-EN 124 - Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych 

Przedmiot opracowania: 
Przedmiotem opracowania jest przebudowa pomieszczeń po bloku operacyjnym Kliniki Chirurgicznej w celu 
adaptacji pomieszczeń na Oddział Chirurgii Naczyniowej, oraz dostosowanie klatek schodowych nr 8 i nr 9 
do obowiązujących przepisów ppoż. zgodnie z postanowiem Szefa Delegatury Wojskowej Ochrony 
Przeciwpożarowej we Wrocławiu nr 1/DWOP/2007 z dnia 5 czerwca 2007 r. wyrażającym zgodę na 
spełnienie wymagań przepisów przeciwpożarowych w sposób inny niż podany, w warunkach techniczno 
budowlanych, w budynku głównym 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, usytuowanym przy ul. 
R. Weigla 5 we Wrocławiu  
Przebudowa dotyczy części V budynku nr 1 w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu przy ul. Rudolfa Weigla 5, który jest 
terenem zamkniętym i stanowi Kompleks Wojskowy nr 2857. 
Budynek wyposażony jest w instalacje: 
- wodociągową; 
- kanalizacji sanitarnej i deszczowej; 
- centralnej ciepłej wody; 
- instalację C.O.; 
- instalację cieplną; 
- elektryczną; 
- teleinformatyczną; 
- gazów medycznych; 
- odgromową; 
- oświetlenie zewnętrzne; 
Budynek jest podłączony do sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieci 
elektroenergetycznej i ciepłowniczej oraz gazowej oraz teleinformacyjnej. 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CZĘŚĆ OPISOWA 
PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH 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1. Zakres opracowania  
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji sanitarnych w ramach zadania: „Przebudowa 
pomieszczeń po bloku operacyjnym Kliniki Chirurgicznej na Oddział Chirurgii Naczyniowej. Zadanie 
inwestycyjne Nr 91572”.  
Opracowanie składa się z części opisowej i graficznej a swoim zakresem obejmuje zamontowanie na terenie 
działki agregatu wody lodowej oraz doprowadzenie instalacji wody lodowej do projektowanej przebudowy w 
budynku.  
 Podstawa formalno-prawna opracowania 
Podstawą formalną realizacji przedmiotowego opracowania stanowi umowa zawarta pomiędzy biurem 
projektowym a Inwestorem.  
Opracowanie sporządzono w oparciu o następujące akty prawne: 

a)Ustawę Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 z późniejszymi zmianami, 
oraz przepisy wykonawcze: 

b)Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z późniejszymi 
zmianami) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie, 

c)Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7.06.2010 (Dz. U. Nr 109 
poz. 719) w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 
terenów, 

d)Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. (Dz. U. nr 213 poz. 1568) w sprawie 
wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i 
urządzenia opieki zdrowotnej, 

e)Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 czerwca 2012 r w sprawie szczegółowych wymagań, 
jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność 
leczniczą, 

f)Polskie Normy. 

2. Materiały wyjściowe 
Przy opracowaniu niniejszej dokumentacji wykorzystano następujące materiały: 
- podkłady architektoniczno-budowlane opracowane przez biuro architektoniczne, 
- uzgodnienia międzybranżowe, 
- katalogi urządzeń, 
- dokumentacji archiwalnych 
- notatek i ustaleń z Zamawiającym 
- wizji lokalnej w terenie, 
- katalogów i wytycznych producentów, 

3. Rozwiązania projektowe 

3.1.  Instalacje chłodzenia– informacje ogólne 
Zaprojektowano wytwornice wody lodowej o mocy całkowitej 179,0kW np. firmy CLINT. Zgodnie z 
założeniami przyjęto ~30% zapasu dla całego układu. Do wytwornic należy wykonać moduł hydrauliczny z 
pompą. Parametry pracy układu przyjęto jako 6oC/12oC z udziałem 35% glikolu etylenowego. Agregat 
chłodniczy należy posadowić na fundamencie wg proj. Konstrukcji. Urządzenia ( agregat chłodniczy, moduł, 
itp.) montować wg instrukcji montażu. 

3.2. Instalacje chłodzenia na zewnątrz budynku  
Projektuje się połączenie agregatu wody lodowej ustawionego na zewnątrz na terenie działki zgodnie z 
planem sytuacyjnym do projektowanej przebudowy w budynku za pomocą podziemnych rury preizolowanych 
2xØ110 rura osłonowa Dz=200mm. Włączenie do instalacji wewnątrz budynku za pomocą systemowego 
przejścia tworzywo/stal. Trasę projektowanej instalacji wkreślono na plan zagospodarowania terenu. 
Przejście przez ścianę fundamentową wykonać jako gazoszczelne np. połączenie łańcuchowe firmy 
INTEGRA.  
Załamania stosować zgodnie z wytycznymi producenta stosując minimalne promienie gięcia rurociągów. 
Przewody prowadzić ze spadkiem 0,5%w kierunku odwodnienia. 
Roboty ziemne przewiduje się wykonać mechanicznie z ręcznym dokopaniem i wyrównaniem dna do 
żądanej niwelety rurociągu. 

CZĘŚĆ OPISOWA - INSTALACJE SANITARNE
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W miejscu kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym wykopy wykonać wyłącznie ręcznie a napotkane 
uzbrojenie starannie zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 
Wykopy należy zabezpieczyć i odpowiednio oznakować, a w nocy dostatecznie doświetlić. 
Pozostawienie wykopów niezabezpieczonych i nieoznakowanych jest niedopuszczalne. Roboty 
ziemne wykonać zgodnie z normą BN-83/8835-02 

3.3. Moduł hydrauliczny 
Agregat zostanie wyposażony w kompletny moduł hydrauliczny, wyposażony w: 
- pompę obiegową 
- naczynie wzbiorcze przeponowe 
- zawór bezpieczeństwa  
- armaturę kontrolno – pomiarową 
Moduł powinien posiadać komplet dokumentacji UDT 

3.4. Automatyka i użytkowanie 
Agregat posiada kompletną automatykę, dbająca o utrzymanie wymaganej temperatury zasilania. Agregat 
jest włączony w okresie letnim i przełączony w tryb stad-by z zabezpieczeniem przeciwzamrożeniowym w 
okresie zimowym. Agregat pracuje stale – regulacja odbioru odbywa się po stronie odbiorników.  

3.5.  Izolacje termiczne. 
Izolacja termiczna - całość instalacji musi być izolowana termicznie. Grubość izolacji zgodnie z tabelą 
znajdującą się w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie:  
 

4. Próby i rozruch instalacji 
Instalacja wody lodowej przed wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi być poddana próbie 
szczelności. Przed przystąpieniem do badania szczelności należy instalację podlegającą próbie kilkakrotnie 
starannie przepłukać wodą. Instalację należy dokładnie odpowietrzyć. Badanie szczelności instalacji na 
zimno należy przeprowadzić przy temperaturze 
zewnętrznej >0° C. Ciśnienie próbne powinno wynosić min. p = 0,4 MPa. Ciśnienie podczas próby 
szczelności należy dokładnie kontrolować i nie dopuścić do przekroczenia jego maksymalnej wartości. 
Podczas badania powinien być używany cechowany manometr tarczowy (średnica tarczy min 150 mm) o 
zakresie o 50% większym od ciśnienia próbnego i działce 
elementarnej 0,1 bar. Powinien on być umieszczony w możliwie najniższym punkcie instalacji. Wyniki 
badania szczelności należy przyjąć za pozytywne, jeżeli w ciągu 30 minut manometr nie wykaże spadku 
ciśnienia, a oględziny połączeń, spawów i armatury nie wykażą przecieków ani roszenia. Z próby 
ciśnieniowej należy sporządzić protokół. 

5. Wytyczne branżowe 

5.1. Budowlano-konstrukcyjne 
− Wykonać potrzebne otwory w stropach i ścianach do prowadzenia instalacji, następnie otwory te 

zabezpieczyć przed wpływem czynników atmosferycznych 
− zapewnić dojście serwisowe do wszystkich elementów instalacji sanitarnych, wymagających okresowej 

regulacji, przeglądu itp.; 

Lp.  Rodzaj przewodu lub komponentu  Minimalna grubość izolacji 
cieplnej 
(materiał 0,035 W/(m · K)1)

Przewody instalacji wody lodowej prowadzone 
wewnątrz budynku2) 

50% wymagań z lp. 1-4 

Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na 
zewnątrz budynku2) 

100% wymagań z lp. 1-4 

Uwaga: 
1) przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku przenikania ciepła niż podano w tabeli należy 
odpowiednio skorygować grubość warstwy izolacyjnej, 
2) izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.
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5.2. Elektryczne 
− wykonać zasilania elektryczne do wszystkich zaprojektowanych urządzeń,  

6. Uwagi końcowe 
Wszystkie roboty prowadzić i wykonać zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz Warunkami Technicznymi 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych cz. II. 
Realizację robót prowadzić: 
− zgodnie z niniejszym projektem 
− w pełnej koordynacji z innymi robotami budowlano – instalacyjnymi 
− z zachowaniem obowiązujących przepisów B.H.P. 
− zgodnie z instrukcjami montażu producentów materiałów i urządzeń.  
W przypadku zaistnienia problemów technicznych w trakcie realizacji należy je konsultować z projektantem. 

opracowanie: wg strony tytułowej 

)10



CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH

)11


