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Oświadczenie

Na podstawie art. 20 ust 4 ustawy Prawo budowlane oświadczam, że:

Projekt instalacji sanitarnych dla  przebudowy sanitariatów w budynku
nr 9 AMW w Gdyni.

w zakresie branży sanitarnej został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma
służyć.

Projektant:

mgr inż. Aleksandra Wyrębska

nr upr. POM/0251/POOS/09



1. Cel opracowania.

Poniższe opracowanie ma na celu sporządzenie dokumentacji projektowej instalacji

wod-kan i c.o. dla przebudowy sanitariatów w budynku nr 9 AMW w Gdyni.

2. Podstawa opracowania.

Projekt opracowano na podstawie:

– zlecenia inwestora,

– projektu architektonicznego,

– obowiązujących przepisów i norm,

3. Stan istniejący

W pomieszczeniu znajdują się instalacji:  wody (stal),  kanalizacji  (PCW,żeliwo) i

c.o. (stal) Podejścia do przyborów są z złym stanie, ponadto zmienia się układ przyborów

sanitarnych, a więc wszystkie przewody wskazane na dokumentacji rysunkowej należy

zdemontować. Przed rozpoczęciem robót należy odciąć fragmenty instalacji  i  w miarę

możliwości opróżnić. W pomieszczeniu znajdują się również dwa podgrzewacze wody,

grzejnik,  oraz przybory sanitarne i  wpusty które należy zdemontować i  zutylizować w

najbliższym możliwym miejscu. 

4. Instalacja wod-kan.

Nowo projektowane przybory należy zasilić  z  wymienianego pionu wody zimnej.

Poziom  rozprowadzający  wody  zimnej  przewiduje  się  prowadzić  pod  stropem,  w

wykonaniu  z  rur  stalowych  ocynkowanych,  łączonych  na  gwint.  Na  istniejących

przewodach  wychodzących  z  pomieszczenia  należy  zamontować  zawory  odcinające  i

dopiero podłączyć je do poziomu rozprowadzającego. Projektowane piony i podejścia do

przyborów prowadzone w ścianie zaleca się  wykonać z  przewodów wielowarstwowych

PEX/AL/PEX o średnicy 20 i   16mm, w otulinie  6mm. Podejście do przyborów należy

wykonać od dołu, za pomocą wężyków elastycznych. 

Przygotowanie c.w.u. będzie się odbywać w dwóch podgrzewaczach elektrycznych

przepływowych. Proponuje się  podgrzewacze przepływowe ciśnieniowe o mocy 18 kW

każdy  zasilane  trójfazowo,  z  wbudowanym  zaworem  bezpieczeństwa.  W  obu

podgrzewaczach,  na  przewodach  zasilających  należy  zamontować  dwa  zawory

odcinające DN 15.



Instalację  wody  ciepłej  zaleca  się  wykonać  z  przewodów  wielowarstwowych

PEX/AL/PEX o średnicy 16mm prowadzonych na ścianie, w otulinie 20mm.Podejście do

przyborów należy wykonać od dołu, za pomocą wężyków elastycznych. 

Instalację kanalizacji sanitarnej należy podłączyć do istniejących podejść pozostałych po

demontażu wpustów kanalizacyjnych, lub miejsc włączenia poprzedniej instalacji do pionu.

Połączenia należy wykonać w sposób zapewniający szczelność, np. w przypadku łączenia

różnych materiałów (PCW / żeliwo) stosować systemowe mufy przejściowe.  Wszystkie

podejścia muszą być zasyfonowane. Wpusty podłogowe proponuje się wykonać z tzw.

„suchym” syfonem, posiadającym dodatkowe zamknięcie w przypadku wyschnięcia syfonu

wodnego.   Podejścia do przewodów prowadzone w bruzdach ściennych i zabudowie g-k

należy wykonać z rur PCW, a podejścia prowadzone pod posadzką z rur PCW-U.

5. Instalacja c.o.

W  ramach  przebudowy  pomieszczeń  konieczna  będzie  wymiana  istniejącego

grzejnika na dwa mniejsze. Proponuje się wykorzystanie istniejącego odejścia gałązek od

pionu i zamontowanie na nich kolanek skierowanych w ścianę. Dalszy fragment instalacji

c.o. zaleca się wykonać z przewodów wielowarstwowych PEX/AL/PEX o średnicy 16mm

układanych na ścianie, z izolacją o grubości  20mm. Proponuje się nowe grzejniki typu

płytowego  z  podłączeniem  dolnym  i  wbudowanym  zaworem  termostatycznym,  o

wysokości  450mm  z  podejściem  środkowym.  Podejścia  do  nowych  grzejników

przewidziano od ściany, z wykorzystaniem dwururowego bloku kurków oscinających.  

6. Próby i odbiory.

Prace montażowe, próby i  odbiór należy wykonać przez osoby uprawnione oraz

zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” zeszyt

5. W razie zmian i odstępstw od projektu należy uzyskać na nie zgodę projektanta. W

razie  odsłonięcia  podczas  robót  instalacji  nieujętych  w  projekcie  należy  zawiadomić

projektanta i opracować dodatkowe rozwiązania projektowe.

UWAGA DO CAŁOŚĆI PROJEKTU!
Dopuszcza się zamianę materiałów proponowanych w projekcie na równoważne lub
lepsze pod względem jakości.

Projektowała:

mgr inż. Aleksandra Wyrębska

nr upr. POM/0251/POOS/09



INFORMACJA BIOZ

TYTUŁ I ADRES  :

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU
SANITARIATÓW W BUDYNKU NR9 NA TERENIE
AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ W GDYNI

Powiat Gmina Gdynia, 81-127 Gdynia, ul.  Śmidowicza 69
działka nr 2098; obręb 0021

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XIV

INWESTOR :

Akademia Marynarki Wojennej 
im. Bohaterów Westerplatte

ul. Śmidowicza 69 ,81-127 Gdynia

BRANŻA: SANITARNA

PROJEKTOWAŁ : mgr inż.  Aleksandra Wyrębska
Nr upr. POM/0251/POOS/09
w. spec. sieci, instalacji i urzą-
dzeń sanitarnych

OPRACOWAŁ: inż. Sandra Zalewska

SIERPIEŃ 2017



• PODSTAWA OPRACOWANIA
• art. 20 ust. 1 pkt 1b Prawa budowlanego;
• rozporządzenie MI z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47 poz. 401)

• ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Realizowana będzie instalacja wody, kanalizacji sanitarnej i c.o.

• WSKAZANIE  ELEMENTÓW  ZAGOSPODAROWANIA  DZIAŁKI,  KTÓRE  MOGĄ
STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI
Podczas wykonywania wykopów całą trasę należy zabezpieczyć i oznakować.

Lokalizacja składowania materiałów budowlanych i narzędzi oraz maszyn musi 
umożliwiać bezkolizyjne użytkowanie dróg dojazdowych i ciągów pieszych.

• SKAZANIE  DOTYCZĄCE  PRZEWIDYWANYCH  ZAGROŻEŃ,  WYSTĘPUJĄCYCH
PODCZAS  REALIZACJI  ROBÓT  BUDOWLANYCH,  OKREŚLAJĄCE  SKALĘ  I
RODZAJE ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTĄPIENIA.
Podstawowe zagrożenia mogą wystąpić podczas wykonywania:

• robót ziemnych: upadek do wykopu, zasypanie ziemią,
• robót instalacyjnych – transportowaniu materiałów budowlanych, robót z użyciem

sprzętu podręcznego - zagrożenie uszkodzenia kończyn i  sprzętu ciężkiego –
koparka.

• Robót wysokościowych: upadek z wysokości

• WSKAZANIA SPOSOBU  PROWADZENIA INSTRUKTAŻU  PRACOWNIKÓW  PRZED
PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT
Wszyscy pracownicy muszą przejść szczegółowe szkolenie BHP, przeprowadzone przez
osobę uprawnioną.  Przed przystąpieniem do robót  niebezpiecznych kierownik budowy
winien  udzielić  pracownikowi  szczegółowych  informacji.  Roboty  należy  wykonywać
według ustalonego harmonogramu.

• WSKAZANIE  ŚRODKÓW  TECHNICZNYCH  I  ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIGAJĄCYCH  NIEBEZPIECZEŃSTWOM,  WYNIKAJĄCYM  Z WYKONYWANIA
ROÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA
LUB W ICH SĄSIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZNĄ I SPRAWNĄ
KOMUNIKACJĘ, UMOŻLIWIAJĄCĄ SZYBKĄ EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU,
AWARII I INNYCH ZAGROŻEŃ.

• należy zapoznać pracowników z planem bioz
• pracownicy  winni  posiadać  odpowiednie  przygotowanie  zawodowe  i  badania

lekarskie
• należy przeszkolić pracowników w zakresie BHP
• przedstawić drogi i metody ewakuacji na wypadek zagrożenia 
• roboty budowlane realizować zgodnie z ustalonym harmonogramem;
• na  placu  budowy  umieścić  tablicę  budowy  z  numerami  straży  pożarnej,

pogotowia ratunkowego, policji;
• przed rozpoczęciem wykonywania robót sprawdzić stan sprzętu;
• pracownicy  winni  posiadać  środki  ochrony  osobistej  (kaski,  rękawice,  okulary

ochronne, ubranie robocze, obuwie);
• w miejscu łatwo dostępnym umieścić apteczkę.

Opracowała:
mgr inż. Aleksandra Wyrębska, 
nr upr. POM/0251/POOS/09 
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