
 
 
 
 

                                OPIS    TECHNICZNY  
 
         do projektu wewnętrznych instalacji: wodociągowej, kanalizacji 
      sanitarnej, grzewczej c.o.  wentylacji i gazów medycznych dla przebudowy     
            pomieszczeń  budynku chirurgii na oddział internistyczny szpitala  
                   SP ZOZ w Kościanie  ul. Szpitalna   
     

Inwestor: SP Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie 
          

I. Podstawa opracowania. 
 
  - projekt  budowlany  przebudowy  pomieszczeń 
  - uzgodnienia międzybranŜowe 
  - obowiązujące przepisy, normy i wytyczne do projektowania 
 
II. Zakres opracowania 
 
        Projekt niniejszy zawiera techniczne rozwiązanie wewnętrznych instalacji: 
wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, grzewczej c.o., wentylacji i gazów medycznych 
dla projektowanej przebudowy istniejących pomieszczeń  na piętrze szpitala w 
budowie na oddział internistyczny przy istniejącym szpitalu SP ZOZ w Kościanie.   
        Projekt obejmuje opracowanie wewnętrznych instalacji z wykorzystaniem i 
dostosowaniem wykonanych juŜ instalacji wody zimnej i ciepłej, kanalizacji sanitarnej 
oraz grzewczej c.o. w pomieszczeniach piwnicznych i parteru.  
       Doprowadzenie  wody zimnej z istniejącej instalacji wewnętrznej w ramach 
całego kompleksu szpitalnego, wody ciepłej z  pojemnościowych podgrzewaczy w 
kotłowni, ścieki sanitarne odprowadzane będą do istniejącej kanalizacji sanitarnej 
budynku z włączeniem do istniejących pionów budynku. Podłączenie grzejników c.o. 
do istniejących rozdzielaczy poprez budowę nowego pionu i rozprowadzenie  
instalacji na stropie parteru od szafki rozdzielaczowej.  Wentylacja wyciągowa 
indywidualna dla kaŜdego pomieszczenia zgodnie z wymogami.   
 . 
III. Opis ogólny. 
 
        Projektowa przebudowa istniejących pomieszczeń w budynku szpitalnym  jest 
dostosowaniem tej części budynku wraz z zapleczem socjalnym do wymogów 
oddziału internistycznego oraz obowiązujących przepisów sanitarnych. Adaptacja 
pozostałych pomieszczeń na piętrze budynku w części została juŜ wykonana.  Wejście 
do oddziału  bezpośrednio z klatki schodowej oraz z części uŜytkowanej  pawilonu  w 
budowie.    
       Wytyczne dla opracowania projektu branŜowego wody, kanalizacji sanitarnej, c.o. 
i wentylacji wg. projektu technologiczno - budowlanego  oraz  uzgodnień. 
 



 
 
 
 
 
IV. Opis projektowanych instalacji 
1. Instalacja  wodociągowa 
 
       Zasilanie przyjętej do przebudowy części budynku  wraz z zapleczem socjalnym  
w wodę przyjęto jako włączenie do istniejących pionów instalacji zimnej i ciepłej 
wody doprowadzonej pod stropem piwnicy, wspólnej dla całego obiektu szpitala. 
Od sieci pod stropem piwnicy  nowe odejścia do poszczególnych pionów wykonane z 
rur PP dla zasilenia urządzeń czerpalnych na wszystkich kondygnacjach. Na odejściu 
do pionow zamontowane kulowe zawory odcinające.   
       Od miejsca włączenia rurociąg wody zimnej i ciepłwj doprowadzony zostanie do 
wszystkich pomieszczeń adaptowanych na tej kondygnacji . 
           Woda zimna i ciepła doprowadzana zostanie w szczególności do następujących 
przyborów sanitarnych zlokalizowanych w modernizowanych pomieszczeniach: 

- bateria umywalkowa i zlewowa stojąca jednouchwytowa 
- bateria natryskowa ścienna z wylewką ruchomą 
- zawór czerpalny do spłuczki ustępowej oraz z końcówką na wąŜ .  

            Od miejsca włączenia w pomieszczeniach projektuje się wykonanie w całości 
nowej instalacji wodociągowej dla wszystkich pomieszczeń , prowadzenie rurociągów 
w posadzce lub ścianach pomieszczeń piętra, podejścia do pionów w bruzdach 
ściennych z podejściami dolnymi do baterii czerpalnych i urządzeń. 
       Całość nowej instalacji wody zimnej projektuje się wykonać z rur PP systemu 
Tigris przeznaczonych dla wody pitnej, o połączeniach zaciskowych lub zgrzewanych 
polifuzyjnie. Przewody rozprowadzające ciepłej wody prowadzone  bezpośrednio w 
posadzce moŜna zaizolować termicznie dla uniknięcia strat ciepła.  
Pozostałe przewody prowadzić podtynkowo na ścianach wewnętrznych lub w 
warstwie izolacyjnej posadzki  głównie przy  podejściach  do zaworów i baterii .  
Przejścia przez ściany  konstrukcyjne wykonać w tulejach ochronnych. MontaŜ rur, 
punkty stałe i przesuwne zgodnie z instrukcją montaŜu rur. 
Rurociągi wodne winny być prowadzone tak, aby nie powstawały ślepe zakończenia.  
       Całość wykonanej instalacji wodociągowej w budynku  poddać próbie szczelności 
i przepłukać w celu usunięcia zanieczyszczeń montaŜowych,  układanie  instalacji wg 
instrukcji  montaŜu i odbioru.  
Prowadzenie przewodów i usytuowanie urządzeń wg. rysunków. 
 
2. Kanalizacja sanitarna . 
 
         Ścieki sanitarne z  pomieszczeń łazienek chorych oraz pomieszczeń socjalnych  
adaptowanej części budynku odprowadzane będą nowymi podejściami  do wspólnej 
zewnętrznej kanalizacji budynku szpitala  z włączeniem bezpośrednio do istniejących 
lub nowych pionów  oraz wspólnych przewodów poziomych  prowadzonych   
podposadzkowo w piwnicy.  
 
 



 
 
 
 
Do pionów PVC/110  odprowadzone zostaną głównie ścieki z muszli ustępowej, do 
pionów – PVC/75 odprowadzone zostaną ścieki jedynie z umywalek i 
zlewozmywaków  Całość nowej kanalizacji sanitarnej  w budynku - poziomy i 
podejścia do urządzeń, wykonać z rur PVC produkcji np. „WAVIN”- BUK, 
kielichowych z uszczelką gumową. Rury  kanalizacyjne  w podposadzkowe układać  z 
odpowiednim spadkiem  do wspólnego pionu zbiorczego.  
.   
Z urządzeń sanitarnych montowane będą: 
        umywalki pojedyńcze z półnogą  i syfonem,  miska ustępowa typu kompakt lub 
komplety ustępowe GEBERIT na stelaŜu podtynkowym,  zlewozmywak i zlew z 
syfonem w pomieszczeniach w zaleŜności od potrzeb  oraz  kratki  ściekowe VIEGA  
w  pomieszczeniach łazienek.  
         Wszystkie  piony kanalizacyjne oraz podejścia do urządzeń prowadzić w 
bruzdach, które zatynkować zaprawą cementowo-wapienną lub  przy kanałach 
wentylacyjnych obudowanych płytami gipsowymi.  
           Prowadzenie rur, średnice i spadki oraz lokalizacje poszczególnych urządzeń 
pokazano w niniejszym opracowaniu. 
Przybory i urządzenia wod – kan 

- komplet ustępowy  
- umywalka fajansowa z półpostumentem  
- zlewozmywak dwukomorowy i zlew z syfonem 
- bateria umywalkowa  jedno i dwuuchwytowa stojąca  
- wpust podłogowy VIEGA z kołnierzem. 

 
3. Instalacja c.o. 
 
        Ogrzewanie przyjętych do adaptacji pomieszczeń projektuje się jako włączenie 
do istniejących rozdzielaczy w piwnicy poprzez budowę nowego pionu grzewczego 
dla wspólnej instalacji prowadzonej przy tej części adaptowanego budynku.. 
       Nowy pion wspólny przeprowadzić dla wszystkich kondygnacji z odejściami na  
rozdzielacze szafkowe z zaworem odcinającym. Pion wykonać z rury stalowej czarnej 
o połączeniach spawanych.  
Instalację i podejścia do grzejników pomieszczeń przyjętych do przebudowy wykonać 
z rury PEX, prowadzonych  w izolacji posadzki z dolnymi podejściami do grzejnika. 
        Jako elementy grzejne przyjęto grzejniki płytowe higieniczne typu COSMO-
NOWA z wbudowanymi zaworami grzejnikowymi, podwójne 20V oraz pojedyncze 
10V o wysokości 0,6 m i wielkości wg  projektu,  montowane min 8 cm od ściany. 
Dopuszcza się montaŜ grzejników innego typu o podobnej wielkości. 
Regulację instalacji poprzez termostaty wykonać po montaŜu z przepływem wody na 
gorąco. Po zamontowaniu instalacji przeprowadzić próbę szczelności z przepłukaniem. 
 
 
 
 



 
 
 
4. Wentylacja 
 
Wentylacja ogólna pomieszczeń jako grawitacyjna i mechaniczna zgodnie z normą. 
Nawiew powietrza poprzez nawiewniki liniowe zamontowane w górnym ramiaku 
okiennym  lub rozszczelniacze części uchylnej okna oraz kratki nawiewne w drzwiach 
pomieszczeń socjalnych i łazienkowych.  
Wywiew powietrza grawitacyjny kanałami murowanymi oraz mechanicznie za pomocą 
wentylatorów ściennych np. typu EDM załączanych indywidualnie lub wraz z 
oświetleniem pomieszczenia .  
 
5. Gazy medyczne – tlen 
 
      W pokojach chorych przy kaŜdym łóŜku projektuje się montaŜ punktu poboru gazu 
medycznego – tlenu. Łączna ilość punktów dla części adaptowanej wynosi 23 szt. 
Instalację gazu – tlenu na tej części kondygnacji naleŜy prowadzić w przeszczeni 
sufitu podwieszonego i płyt stropowych przy ścianach wewnętrznych. Podejścia pod 
punkty poboru wykonać w bruzdach ściennych. Przejścia rurociągów przez ściany 
wykonać w tulejach ochronnych. 
       Włączenie projektowanej instalacji wykonać od istniejącego pionu gazowego 
tlenu prowadzonego z piwnicy. W pionie tym poprowadzić równieŜ dodatkoweo dwie 
instalacje dla powietrza i próŜnicelem wykorzystania ich w przyszłych adaptacjach. 
Na odejściu od pionu tlenowego w szafce ściennej strefowy zespół kontrolny 
pozwalający na odczytanie ciśnienia dla danego odcinka rurociągu oraz na wyłączenie 
w przypadku konserwacji lub naprawy.  Czujniki ciśnienia sterujące sygnalizatorami 
informują o odchyleniu ciśnienia . Zgodnie z wymogami normy kaŜdy rodzaj gazu 
medycznego posiada własdny blok zaworowy. 
Jako punkty poboru tlenu proponuje się punkty podtynkowe w systemie AGA MC70 . 
Dla zaprojektowanej instalacji tlenu przyjęto ciśnienie 5 bar.  
        Rurociągi instalacji gazów medycznych wykonać naleŜy z rur miedzianych bez 
szwu, spełniających wymagania normy EN13348,  mających symbol SF-Cu.   
MontaŜ rurociągów instalacji tlenowej naleŜy rozpocząć po wykonaniu pozostałych 
instalacji sanitarnych. Odległość rurociągów od instalacji elektrycznych w przypadku 
równoległego prowadzenia nie moŜe być mniejsza niŜ 10 cm, od rurociągów gazów 
palnych lub mediów gorących nie moŜe być mniejsza niŜ 25 cm.  Dopuszczalne jest 
krzyŜowanie się przewodów z przy zachowaniu minimalnego prześwitu 10 mm lub 
zastosowania tuleji ochronnych z PCV. 
Rurociągu muszą być podparte w odstępach wystarczających dla uniemoŜliwienia ich 
ugięcia lub odkształceń – dla średnicy zewnętrznej do 15 mm maksymalne odstępy 
podparcia 1,50 m. Połaczenia nierozłączne rur winny być wykonane lutem twardym 
LS-45 przy uŜyciu odpowiednich złączek lub kształtek. 
Próba wytrzymałości mechanicznej oraz próba szczelności po zakończeniu montaŜu a 
przed eksploatacją instalacji. 
 
 
 



 
 
 
 
 

  V. Uwagi końcowe.   
 
1.  Wynikające z projektu roboty sanitarne uzgodnić z pozostałymi branŜami celem 
   właściwej koordynacji robót. 
2.  Całość prac wykonać zgodnie  z   projektem   technicznym   oraz  „Warunkami       
 technicznymi wykonania i odbioru robót  budowlano-montaŜowych ,cz.II - Instalacje  
 sanitarne i przemysłowe” i  poddać je niezbędnym badaniom i próbom. 
3.   Przykanaliki  powinny być odebrane przez odpowiednie słuŜby odpowiedzialne  
   za eksploatację wodociągu i kolektora sanitarnego przed ich  zasypaniem. 
4.  Podczas montaŜu rurociągów wodociągowych i kanalizacyjnych  oraz urządzeń  

zachować zasady zgodne z instrukcją montaŜową producenta. 
5.  Podczas wykonywania wszystkich prac kierować się wytycznymi zawartymi w 

HAHO 3000 Zagranica  - stan 01.01.2005 r. 
6.  Instalacje gazów medycznych wykonać naleŜy zgodnie z wymaganiami zawartymi 

w wytycznych Projektowania Szpitali Ogólnych i rozporządzenia Ministra Zdrowia. 
7.  Dopuszcza się zmiany usytuowania urządzeń i prowadzenia kanałów pod stropem 

piwnicy z uwagi na występowanie innych instalacji. 
8.  Zmiany w stosunku do dokumnetacji dokonane w czsie realizacji zadania 

uwidocznić w dokumentacji powykowawczej.                
9.  Od firm wykonawczych wymagana jest wiedza w zakresie wykonawstwa i serwisu 

potwierdzona odpowiednim certyfikatem. 
 
 
 
 
                                                                                   Opracował: 
 
 
 
    
 
 
 


