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WIADCZENIE  PROJEKTANTA 
 
 
 
Zgodnie z art. 20 ust. 4 „Prawa budowlanego” o wiadczam, e powy sza dokumentacja 
projektowa pt.  
 
PROJEKT REMONTU I ADAPTACJI POMIESZCZE  O RODKA ZDROWIA 
NA POTRZEBY GABINETÓW LEKARSKICH, SUSZEC, UL. WYZWOLENIA 2 
 
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI SANITARNYCH 
 
zosta a wykonana zgodnie z wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej 
(art. 20 pkt. 4  ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o zmianie  ustawy z 7 lipca 1994 roku – 
Prawo  budowlane  Dz. U.  nr 6 poz. 41/2004  ), oraz obowi zuj cymi przepisami techniczno-
budowlanymi 
 
 
 

 
 
 

 
                                                                                                                         
   /  czytelny podpis i piecz  projektanta / 
 
Ruda ska,  , marzec 2013r. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







OPIS TECHNICZNY – INSTALACJE WOD-KAN 

 

1. Zakres opracowania 
 

Zakresem opracowania obj te s  instalacje: 

- instalacja wody zimnej, ciep ej  

- instalacja kanalizacji sanitarnej 

 

Opracowanie zawiera plan tras przewodów poszczególnych instalacji. Dobrano 

podstawowe urz dzenia  i okre lono rodzaj proponowanych materia ów.  

 

 

2. Podstawa opracowania. 
- projekt architektoniczno – budowlany; 

- zlecenie zamawiaj cego; 

- aktualne normy i przepisy budowlane; 

 
3. Instalacja wodoci gowa  

W budynku znajduje si  istniej ca instalacja wody zimnej i ciep ej, wykonana z 

rur stalowych ocynkowanych. Piony zlokalizowane s  w cianach/szachtach 

instalacyjnych, w pobli u pionów kanalizacji sanitarnej 

Nie przewiduje si  opomiarowania zu ycia wody. Istniej ce przy cze 

doprowadzone do budynku pozostawione zostaje bez zmian, w zakresie opracowania 

uwzgl dnia si  doprowadzenie wody i kanalizacji do nowoprojektowanych odbiorników, 

tj. do umywalek, zlewozmywaków, WC oraz z czek do w a. 

 

Instalacja wodoci gowa - opis instalacji 

Woda doprowadzona b dzie do baterii umywalkowych i WC. Instalacj  

wodoci gow  wewn trz lokalu przewidziano z rur wielowarstwowych typu UNIPIPE PE-

RT-AL-PE-RT – lub równorz dnych, czonych na zaciski, o rednicach podanych w 

cz ci rysunkowej. Monta  instalacji z rury wielowarstwowej typu PE/AL/PE – systemu 

UNIPIPE powinien by  prowadzony na podstawie dokumentacji technicznej. Nale y 

stosowa  ogólne warunki techniczne wykonania i odbioru robót instalacyjnych. 

Projektuje si  prowadzenie rur instalacji wody zimnej i ciep ej: 

- w bruzdach ciennych – podej cia pod przybory i piony wodne 



-  powy ej sufitu podwieszanego 

 

Jako armatur  odcinaj  montowa  zawory lub kurki kulowe gwintowane do 

wody zimnej na ci nienie 1,0 MPa, oraz armatur  przynale  do  pod czonych   

urz dze  technologicznych. Armatura winna odpowiada  PN i posiada  stosowne 

atesty.  

rednice przewodów zgodnie z cz ci  opracowania. Przewody prowadzi     

zgodnie z cz ci  rysunkow  powy ej sufitu podwieszanego, podej cia do urz dze  

wykona  w  bruzdach  ciennych (zgodnie z cz ci  rysunkow ). Na przej ciach przez 

ciany stosowa  tuleje ochronne.  

Monta  przewodów do konstrukcji cian i stropów za pomoc  typowych obejm z 

przek adk  gumow . Po   wykonaniu   instalacj   wodoci gow   nale y   podda   próbie   

szczelno ci, dezynfekcji i p ukaniu. 

Instalacj  nale y zaizolowa  izolacj  Thermaflex FRZ gr 1,3 cm.  

Projektowane miski ust powe przewidziane o monta u na stela ach. 

Na instalacji wodoci gowej zainstalowane s  nast puj ce urz dzenia: 

–     elektryczny pojemno ciowy podgrzewacz ciep ej wody u ytkowej – zamontowany 

do ciany za pomoc  typowych ko ków rozporowych (U=230V, P=2 kW) 

 
4. Instalacja kanalizacji sanitarnej 

W budynku znajduj  si  istniej ce piony kanalizacyjne - kanalizacja sanitarna 

wykonana z rur eliwnych – piony o rednicach Ø 110 

 

Elementy i monta  instalacji 

cieki sanitarne odprowadzane b  do istniej cych pionów kanalizacji 

sanitarnej. Tras  przewodów, rednice i spadki pokazano w cz ci rysunkowej projektu. 

Instalacj  w obiekcie projektuje si  jako now  z rur kanalizacyjnych PVC czonych na 

wcisk z wykorzystaniem uszczelek gumowych.  

Piony w najni szych punktach s  uzbrojone w czyszczaki rewizyjne, nale y 

tak e przewidzie  rewizje w cianach w przypadku zabudowania pionu kanalizacji 

sanitarnej. 

Instalacj  sanitarn  wykona  z typowych rur PVC SN8 jako grawitacyjn . 

Instalacj  montowa  do konstrukcji cian i stropów za pomoc  typowych obejm z 

przek adk  gumow . Przybory sanitarne zgodnie z dost pnymi wytycznymi inwestora. 



 

5. Uwagi ko cowe 

Roboty instalacyjne nale y wykona  zgodnie z „Warunkami Technicznymi 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych cz  II” – Instalacje sanitarne i przemys owe 

oraz z obowi zuj cymi normami i przepisami. Monta  urz dze  powinien by  wykonany 

przez firmy udzielaj ce gwarancji na urz dzenia i zapewniaj ce serwis.  

Do wykonania instalacji nale y u ywa  materia y i urz dzenia posiadaj ce 

wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, aprobaty techniczne oraz 

certyfikaty. Wszystkie zmiany w stosunku do dokumentacji dokonywane w czasie   

realizacji zadania musz  by  uzgodnione z inwestorem b  autorem projektu, oraz 

uwidocznione  w dokumentacji. Przed rozpocz ciem robót, w terminie niewp ywaj cym 

na realizacj  harmonogramu prac, Wykonawca sprawdzi i zg osi ewentualne uwagi do   

ca ci dokumentacji wykonawczej pod k tem czytelno ci i prawid owo ci przyj tych   

rozwi za  oraz jej koordynacji mi dzybran owej, a o wszelkich zauwa onych   

nieprawid owo ciach powiadomi Nadzór Autorski i Inwestorski Nadzór Budowy przed 

rozpocz ciem realizacji danego zakresu robót. Zg oszenie rozbie no ci w ramach  

dokumentacji, w trakcie lub po wykonaniu danego zakresu robót nie mo e by  

powodem jakichkolwiek roszcze  Wykonawcy.    

W przypadku wykrycia b dów lub opuszcze  w dokumentacji wykonawczej,   

Wykonawca powinien natychmiast powiadomi  o tym projektanta i inwestora oraz 

wstrzyma  si  z realizacj  tych robót do czasu wyja nienia. Wszelkie roboty   

wykonywane b  zgodnie z przepisami obowi zuj cymi w Polsce. W miejscach, w 

których w projekcie nie s  dok adnie sprecyzowane standardy materia ów i robót nale y 

stosowa  wymagania odpowiednich norm i przepisów. W miejscach, w których   

dokumentacja stawia wymagania ostrzejsze od normowych, obowi zuj  wymagania 

okre lone w dokumentacji wykonawczej lub uzgodnione z Projektantem i Inwestorem.    

Rysunki nale y rozpatrywa cznie z cz ci  opisow  i projektami 

bran owymi. Rozwi zania systemowe nale y wykonywa ci le wg zalece  technologii 

producenta.    

 

 

 

In .. Andrzej Paczkowski 

upr nr 87/75   SLK/IS/8224/02 

 


