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ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

• Oświadczenia projektantów o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej, oświadczenie o kompletności dokumentacji.

• Kopie uprawnień oraz zaświadczeń o przynależności do izb projektantów.

Branża architektoniczna
• Część opisowa.

• Część rysunkowa:
Rys. nr A-01 Szkic sytuacyjny skala 1:500
Rys. nr A-02 Stan istniejący i wyburzenia - rzut parteru i 1 piętra skala 1:50
Rys. nr A-03 Projekt - rzut parteru i 1 piętra skala 1:50
Rys. nr A-04 Wykaz drzwi skala 1:100

Branża sanitarna
• Część opisowa.

• Część rysunkowa:
Rys. nr S-01 Instalacja wodno – kanalizacyjna, rzut skala 1:50
Rys. nr S-02 Rozwinięcie kanalizacji sanitarnej skala 1:100
Rys. nr S-03 Aksonometria wody skala -:--
Rys. nr S-04 Instalacja c.o - rzut skala 1:50
Rys. nr S-05 Instalacja wentylacji - rzut skala 1:50

ZAŁĄCZNIKI

Zestawienie rozdzielaczy
Zestawienie rur i kształtek
Zestawienie grzejników
Zestawienie zaworów i armatury
Zestawienie materiałowe wentylacji

Branża elektryczna
• Część opisowa.

• Część rysunkowa:
Rys. nr E-01 Projekt instalacji elektrycznych - oświetlenie skala 1:50
Rys. nr E-02 Projekt instalacji elektrycznych – obwody 230/400 V skala 1:50
Rys. nr E-03 Rozdzielnica RE2 – schemat skala -:--
Rys. nr E-04 Rozdzielnica RP – schemat skala -:--

Informacja BiOZ.
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Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus, ul. Sosnkowskiego 3, Warszawa, dz. Nr ew. 31/2 oraz 31/7
obręb  2-11-12,  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  zasadami  wiedzy  technicznej,  treścią
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1111.... Podstawa opracowania
Podstawą do opracowania niniejszej dokumentacji są:
• Uzgodnienia z Inwestorem.
• Obowiązujące normy i przepisy.
• Inwentaryzacja architektoniczna

2222.... Przedmiot i cel inwestycji
Przedmiotem  inwestycji  jest  remont  części  pomieszczeń  znajdujących  się  w  budynku  Klubu
Sportowego położonym na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus,  przy ul. Generała
Kazimierza Sosnkowskiego 3 w Warszawie, działki nr 31/2 oraz 31/7 z obrębu 2-11-12. 
Celem inwestycji jest polepszenie warunków higieniczno-sanitarnych pomieszczeń szatniowych oraz
poprawa ogólnej estetyki wnętrza. 

3333.... Stan istniejący
Pomieszczenia  objęte  remontem  pełnią  funkcję  zaplecza  szatniowo-sanitarnego,  biurowego  oraz
magazynowego  dla  Piłkarskiego  Klubu  Sportowego  w  Ursusie.  Budynek  jest  niepodpiwniczony,
murowany  o  max.  dwóch  kondygnacjach  nadziemnych.  W  ramach  projektu  „Termomodernizacji
budynku  oraz  remontu  wnętrza  bloku  akrobatycznego  w Ośrodku  Sportu  i  Rekreacji  Ursus  przy
ul. Generała Kazimierza Sosnkowskiego 3 w Warszawie” cała elewacja budynku została ocieplona i
odnowiona, a wymagające tego drzwi i okna wymienione. Ściany konstrukcyjne wykonane z cegły
silikatowej. Stropy żelbetowe.  Budynek wyposażony w instalację wodno-kanalizacyjną, centralnego
ogrzewania, elektryczną i gazową. 
Zaplanowano  remont  pomieszczeń  należących  do  skrzydła  południowego  budynku  OSIR Ursus.
Pomieszczenia  będące  w  zakresie  projektu  są  w  średnim  lub  dobrym  stanie  technicznym  –  w
większości  wymagają  jedynie  odmalowania  oraz  wymiany  wyeksploatowanego  pokrycia
podłogowego. Wymiany wymaga również cała instalacja c.o. 



4444.... Zagospodarowanie terenu
Zaplanowane  prace  będą  odbywały  się  jedynie  wewnątrz  budynku.  Zmianie  nie  ulegnie  sposób
użytkowania  obiektu.  Podstawowe  parametry  budynku,  takie  jak:  kubatura,  wymiary,  czy
powierzchnia zabudowy nie ulegną zmianie. W związku z tym nie zachodzi konieczność sporządzenia
Projektu Zagospodarowania Terenu.

5555.... Dane liczbowe
Podstawowe dane liczbowe budynku takie jak kubatura, wymiary, czy powierzchnia zabudowy nie
ulegną zmianie. 
• Powierzchnia zabudowy 1050,3 m2

• Powierzchnia użytkowa pomieszczeń objętych remontem 337,9 m2

• Kubatura 5627,3 m3

• Wysokość maksymalna 7,2 m

Wykaz pomieszczeń:
Zmianie  ulegnie  jedynie  funkcja  pięciu  pomieszczeń  (0.18,  0.19a,  0.19b,  0.40,  0.41).  Pierwotnie
pomieszczenia te pełniły funkcję magazynów. 

PARTER

NR. NAZWA POM. POW.

0.13 przedsionek 1,5

0.14 komunikacja 17,5

0.15 pomieszczenie gospodarcze 2,6

0.16 WC 6,3

0.17 pomieszczenie gospodarcze 3,1

0.18 pokój trenerów 12,0

0.19a umywalnia trenerów 3,2

0.19b umywalnia 4,6

0.20 magazyn 6,8

0.21 magazyn 3,1

0.22 pokój biurowy 9,3

0.23 przedsionek 2,0

0.24 WC 1,8

0.25 szatnia 15,6

0.26 natryski 3,8

0.27 przedsionek 2,0

0.28 WC 1,8

0.29 szatnia 16,2

0.30 natryski 3,8

0.31 przedsionek 2,0

0.32 WC 1,8

0.33 szatnia 16,3

0.34 natryski 3,8

0.35 przedsionek 2,0

0.36 WC 1,8

0.37 szatnia 15,2

0.38 natryski 3,8

0.39 magazyn 9,6

0.40 suszarnia 15,0

0.41 pralnia 11,2

0.43 szatnia 11,1

210,6



1 PIĘTRO

1.04 komunikacja 31,4

1.05 pokój biurowy 14,8

1.06 pokój biurowy 20,0

1.07 sala konferencyjna 39,6

1.08 pokój biurowy 11,1

1.09 pokój biurowy 10,4

127,3

6666.... Dostosowanie dla osób niepełnosprawnych
Ze względu na funkcję pomieszczeń (pomieszczenia pomocnicze dla sportu), pomieszczenia nie są
dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

7777.... Ochrona konserwatorska
Działka ani budynek nie znajdują się w strefie ochrony konserwatorskiej.

8888.... Wpływ eksploatacji górniczej
Działka nie znajduje się w granicach terenu górniczego.

9999.... Charakterystyka energetyczna i wpływ na środowisko
Projektowane  prace  nie  zmieniają  warunków  cieplno-wilgotnościowych  budynku.  Nie  wymagają
zwiększenia zapotrzebowania budynku na media, w tym i na energię elektryczną. 

10101010.... Bezpieczeństwo użytkowania i pożarowe
Projektowane prace nie zmieniają istniejących warunków ochrony pożarowej budynku. 

11111111.... Układ funkcjonalny
Projekt zakłada zmianę funkcji czterech pomieszczeń magazynowych. Jedno z pomieszczeń zostało
podzielone na dwa: 

� 0.18 – zmieniony na pokój trenerów 
� 0.19 – przeznaczony pod dwie umywalnie
� 0.40 – zmieniony na suszarnię
� 0.51 – zmieniony na pralnię

Pozostałe elementy układu funkcjonalnego nie  ulegają zmianie. 

12121212.... Forma architektoniczna
Zaplanowane prace będą odbywały się jedynie wewnątrz budynku. Istniejąca bryła budynku ani jego
elewacja nie ulegnie zmianie. 

13131313.... Wyposażenie instalacyjne
Przebudowie podlegają wskazane elementy wyposażenia instalacyjnego. Istniejące zapotrzebowanie
na  media  nie  ulegnie  zmianie.  Zespół  zostanie  wyposażone  w  nową  instalację  wewnętrzną
centralnego  ogrzewania.  Wymieniona  zostanie  część  osprzętu  elektrycznego  (wskazane  oprawy
oświetleniowe, oraz wszystkie włączniki światła, kontakty etc.) – nowe elementy zainstalowane będą
na istniejącym okablowaniu.

14141414.... Rozwiązania budowlane i materiałowe
14.1. Zakres prac
Zaplanowano remont skrzydła południowego budynku OSIR Ursus. Znajdują się tam pomieszczenia
klubu piłkarskiego. Zakres prac obejmuje:

� Demontaże
� Wyburzenia wskazanych ścian działowych 
� Poszerzenie części otworów drzwiowych
� Wymianę wskazanych drzwi 
� Wymianę pokrycia podłogowego i wykończenia ścian
� Tynkowanie i malowanie ścian
� Wymianę elementów osprzętu sanitarnego



� Przebudowa instalacji c.o. 
� Przebudowa części instalacji wody
� Udrożnienie poziomu kanalizacyjnego

14.2. Prace rozbiórkowe i demontaże
14 2114 2114 2114 21. . .. . .. . .. . . Elementy do usunięcia.
Należy rozebrać i wywieźć z terenu budowy następujące elementy:

� Stałe elementy wyposażenia szatni
o Wieszaki ścienne 15 szt.

o Ławki 20 szt.

o Lustra naścienne 4 szt.

� Elementy osprzętu sanitarnego 
o Toalety 6 szt.

o Umywalki 5 szt.

o Wpusty punktowe do kanalizacji 12 szt.

o baterie i wylewki prysznicowe 12 szt.

� Systemowe posadzkowe wycieraczki do butów 1 szt.
� Elementy instalacji sanitarnej – podejścia instalacji kanalizacyjnej i wodnej do 

demontowanego osprzętu sanitarnego (wraz z obudowami)
� Elementy instalacji c.o. – grzejniki wraz z podejściami i rurami c.o.
� Elementy instalacji oświetleniowej – oprawy oświetleniowe wewnętrzne
� Elementy osprzętu elektrycznego – włączniki światła, gniazdka
� Pokrycie podłogowe z gresu
� Pokrycie podłogowe z PCV
� Płytki ścienne ceramiczne w zapleczach sanitarno-szatniowych 312 m2

� Fragmenty oznaczonych ścian z cegły silikatowej                       5,3m.b.
� Fragmenty oznaczonych ścian z płyty wiórowej           4,7 m.b.
� Wskazane drzwi wraz z ościeżnicami 20 szt.

14 2214 2214 2214 22. . .. . .. . .. . . Podłogi
Istniejące  pokrycie  podłogowe  (gres,  wykładzina  PCV)  w  przebudowywanych  pomieszczeniach
usunąć  do  poziomu  szlichty  z  zachowaniem  ewentualnych  spadków.  W  miejscach  wznoszenia
nowych ścian działowych, usunąć wymaganą warstwę szlichty

14 2314 2314 2314 23. . .. . .. . .. . . Ściany
W  miejscach  oznaczonych  na  rysunkach,  należy  wyburzyć  ściany  lub  ich  fragmenty  (m.in.  pod
poszerzenie  otworów  drzwiowych).  Ściany  istniejące,  które  zgodnie  z  oznaczeniem  w  części
rysunkowej podlegać będą remontowi należy oczyścić z istniejącej powłoki malarskiej i ewentualnych
uszkodzonych lub odparzonych fragmentów tynku. W przypadku pomieszczeń 0.20, 0.21, 0.39, 0.40,
0.41 oraz 0.43 przyjmuje się konieczność skucia ok. 40% tynków. W pozostałych pomieszczeniach
przyjmuje się konieczność skucia ok. 10% tynków.  
W miejscach oznaczonych na rysunkach,  projektuje się  poszerzenie  otworów drzwiowych  w celu
montażu szerszych drzwi. W powyższych miejscach, części ścian należy skuć. Poszerzenie otworu o
max 13 cm, rozłożone symetrycznie po obu stronach otworu, nie wymaga wzmocnienia nadproża.
Większe lub jednostronne poszerzenia otworów należy wykonywać po wzmocnieniu nadproża. 

14.3. Wzmocnienie nadproży
Wskazane  w  części  rysunkowej  otwory  drzwiowe  należy  poszerzyć  z  uprzednim  wzmocnieniem
nadproża. 
Nad otworem, należy zamontować 2 stalowe belki nadprożowe z [ 140, skręconych za pomocą  śrub
M 12. Belki oparte na murze na długości minimum 20 cm z każdej strony projektowanego otworu.
Długość  belek  140  -  150  cm.  Belki  należy  usytuować  bezpośrednio  nad  poszerzanym  otworem
drzwiowym.
Kolejność prac przy zakładaniu nadproży powinna być następująca:

• określenie trasy belki,

• wykucie po jednej stronie ściany bruzdy o wysokości przewidzianej belki zwiększonej o 40÷60 mm
i głębokości równej szerokości półki belki + 20 mm,



• obsadzenie "na wycisk" w wykutej bruździe (na zaprawie cementowej marki 8), belki stalowej, z
ponawiercanymi  co  50  cm  otworami  dla  późniejszego  przepuszczenia  śrub  skręcających  M12,
zastabilizowanie belki,

• dokładne  wypełnienie  przestrzeni  wokół  końców  belek  (na  długości  oparcia  belek  na  murze)
twardoplastyczną zaprawą cementową, na całej długości belki między górną półkę belki a mur należy
wprowadzić wilgotną zaprawę cementową,
• powtórzenie operacji z drugiej strony ściany,

• po stwardnieniu zaprawy przewiercenie ściany,

• skręcenie belek śrubami M 12,

• wykonanie otworu drzwiowego w ścianie o wymiarach umożliwiających zamontowanie drzwi,

• osiatkowanie  i  wyszpałdowanie  belek  stalowych,  otynkowanie  dolnych  i  bocznych  powierzchni
belek.
• Dla  zabezpieczenia  antykorozyjnego  belek  stalowych  zaleca  się  dwukrotne  pomalowanie  ich
powierzchni farbą ftalową.

14.4. Oczyszczanie ścian i sufitów
Wszystkie ściany podlegające remontowi należy oczyścić a ściany ewentualne zawilgocenia osuszyć
stosując  nadmuch  ciepłego  powietrza,  jednocześnie  intensywnie  wentylując  pomieszczenia.
Ewentualne  spękania  muru  należy  uszczelnić  a  ubytki  w  murze  wypełnić  zaprawą  cementowo-
wapienną. Ściany pokryć emulsją gruntującą. Gęstość emulsji ok. 1,0 g/cm2. 

14.5. Tynkowanie ścian i sufitów
Po całkowitym wyschnięciu, ściany otynkować za pomocą tynku cementowo-wapiennego. Grubość
wyprawy dobrać do grubości pozostałego oryginalnego tynku (10-20mm). 

14.6. Izolacja ścian i posadzek w łazienkach

Izolacji podlegają ściany i posadzki wszystkich pomieszczeń sanitarnych oraz pralni i suszarni.
Po wykonaniu  prac  rozbiórkowych,  istniejąca nawierzchnię  podłóg  należy  oczyścić  a  ewentualne
ubytki uzupełnić. 

Posadzki należy pokryć cementowo-polimerową elastyczną powłoką uszczelniającą w płynie. Izolację
wyprowadzić na ściany do wysokości 15cm.
Wymagane parametry techniczne:

• krycie rys w podłożu do min. 2,0mm

• przyczepność do podłoża ≥0,5 MPa
Styk  ścian  z  posadzką  uszczelnić  dodatkowo  wodoszczelną  taśmą  do  dylatacji,  
Wymagane parametry techniczne:

• szerokości min. 100mm,

• maks. naprężenia rozciągające ≥ 7,0 MPa
Analogiczną  izolację  wykonać  na  ścianach  do  wysokości  minimum  2,2m  od  posadzki.  Sposób
nakładania i gruntowanie zgodnie z wytycznymi producenta systemu. Izolację posadzki wyprowadzić
na kołnierz wpustu podłogowego.

14.7. Wykończenie ścian i sufitów
Ściany i sufity w szatniach i łazienkach
Sufit oraz ściany od wysokości 220 cm wzwyż. pokryć dwukrotnie farbą akrylową w kolorze białym. 
Wymagania techniczne farby:

• zdolność krycia: minimum Klasa 2,

• lepkość: minimum 6000,

• zawartość części stałych: min. 46% wagi

• farba z atestem do stosowania w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi

• stopień bieli: minimum 85%,

• połysk : MAT
Pozostałą powierzchnię ścian do wysokości 220 cm pokryć płytkami ceramicznymi, glazurowanymi
20x50cm  w  układzie  poziomym,  II  kl.  ścieralności.  Kolor  płytek  biały  neutralny  (bez  wyraźnego
odcienia  barwnego,  szczególnie  beżowego).  Spoinować  fugą  elastyczną  wodoodporną,
przeznaczoną do wąskich spoin. Kolor zbliżony do płytek. Szerokość fugi max. 2 mm. Fugi zlicować z
powierzchnią płytek (bez wgłębień). W narożach ścian i na styku z innymi elementami stosować fugi



wysoce elastyczne lub silikonowe. Wysokość okładziny dostosować do wysokości pełnych płytek –
bez docinania. Należy unikać pasków mniejszych niż 10cm w narożach.

Ściany i sufity w pozostałych pomieszczeniach
W  pozostałych  pomieszczeniach  wszystkie  ściany  i  sufity  malowane  minimum  dwukrotnie  farbą
akrylową  do  wnętrz  białą  matową,  o  podwyższonych  parametrach  wytrzymałościowych.  Należy
stosować  wyłącznie farby z atestem do stosowania w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt
ludzi.
Wymagania techniczne farby:

• zdolność krycia: minimum Klasa 2,

• lepkość: minimum 6000,

• zawartość części stałych: min. 46% wagi

• stopień bieli: minimum 85%,

• połysk : MAT

14.8. Instalacja nowych wycieraczek posadzkowych
W  wiatrołapie  przy  wejściu  do  części  biurowo-magazynowej  klubu  piłkarskiego,  w  miejscu
zdemontowanej  wycieraczki  do butów zamontować  nową  o  wymiarach  identycznych z  istniejącą.
Wycieraczka  oparta  na  kratownicy  stalowej  ocynkowanej.  Kratka  odporna  na  korozję  i  warunki
atmosferyczne.  Kratka  do  montażu  we  wnęce  w  posadzce.  Oczka  ok.  35x20  mm.  Wymiary
wycieraczki ok. 80x40cm. Ilość: 1 szt.

14.9. Pokrycie podłogowe
Pokrycie podłogowe z gresu
Nierówności w poziomie posadzki (np. w pom 0.41 - pralnia) wyrównać szlichtą betonową. Wskazane
w części rysunkowej posadzki pomieszczeń należy wyłożyć płytkami gresowymi nieszkliwionymi 4 kl.
ścieralności, o wymiarach 60x60cm lub zbliżonych.
Wymagane parametry techniczne:
• grubość min. 8,5mm
• mrozoodporność
• nasiąkliwość ≤ 0,5%
• odporność na ścieranie – maks. 130mm3

Kolor płytek szary neutralny (bez wyraźnego odcienia barwnego), niejednolity, bez imitacji marmuru. 
Płytki układać w układzie prostopadłym do ścian i naroży.
Płytki układane na klej zgodny z systemem izolacji wodnej, odpowiedni do płytek gresowych o dużych
rozmiarach. Wymagane parametry techniczne kleju:
• klasa przyczepności i elastyczności S1
• przyczepność ≥ 1,0 MPa
Spoinować  fugą  na zaprawie cementowo-epoksydowej  o podwyższonych parametrach. Szerokość
fugi max. 2,0 mm. Kolor szary zbliżony do koloru płytek. Fugi zlicować z powierzchnią  płytek (bez
wgłębień). 
Ilość: 240,5 m2

Pokrycie podłogowe z PVC
Wykładzina w rolce

Wskazane w części rysunkowej pomieszczenia należy, wykończyć wykładziną antypoślizgową PCV.
Wykładzina  wielowarstwowa  z  poliestrowym  spodem,  niewymagające  klejenia  do  podłoża.
Wykładzina  odporna na rozdarcia  i  wgniecenia.  Grubość  całkowita  ok.  2,3mm,  grubość  warstwy
użytkowej  0,5mm.  PCV  o  wzorze  imitującym  drewno.  Kolor:  buk  –  do  potwierdzenia  po
przedstawieniu próbek.
Ilość: 44,5 m2

Wykładziny przycięte do krawędzi  ścian wykończyć  listwą  przypodłogową  w kolorze maksymalnie
zbliżonym do pokrycia podłogowego z PCV. Wymiary przekroju poprzecznego listwy ok. 80x16 mm.
Wykładzina w panelach

W  pomieszczeniach  (1.06  i  1.07)  zastosować  pokrycie  podłogowe  z  PCV  w  postaci  paneli  z
samoprzylepnym spodem. Panele układać równolegle do ścian. Panele PCV o wyczuwalnej matowej
strukturze imitującej drewno. Kolor: buk – do potwierdzenia po przedstawieniu próbek.
Ilość: 50,6 m2



Styk ścian z podłogą wykończyć listwą przypodłogową z MDF lakierowaną,  w kolorze maksymalnie
zbliżonym do pokrycia podłogowego z PCV. Wysokość listwy ok. 8 cm. 

14.10. Renowacja lastriko na schodach wewnętrznych 
Renowację  istniejącego  lastryko  na  schodach  wewnętrznych  należy  wykonać  poprzez  jego
oczyszczenie, oszlifowanie i polerowanie. 
Istniejącą  posadzkę  z  lastriko  należy  gruntownie  oczyścić  z  pyłów  i  powierzchniowych
zanieczyszczeń.  Wykonać  szlifowanie  metalami  w  celu  usunięcia  nierówności  posadzki  oraz
najgłębszych rys po czym dokonać wypełnia ewentualnych ubytków. W celu wyrównania lastryko po
szpachlowaniu  należy  ponownie  wykonać  szlifowanie  metalami.  Następnie   wykonać  szlifowanie
posadzki  kolejnymi  gradacjami  diamentów,  w celu  usunięcia  rys  po  poprzednich  narzędziach.  W
następnej kolejności przeprowadzić  mechaniczne polerowanie lastryko przy zastosowaniu proszku
polerskiego  lub  padów  polerskich,  w  celu  nadania  posadzce  wysokiego  połysku.  Wyszlifowaną
posadzkę należy zaimpregnować.  

14.11. Barierki schodów wewnętrznych
Barierki należy oczyścić z istniejącej powłoki malarskiej a następnie odmalować  farbą do metalu z
użyciem farb podkładowych. Kolor: RAL 7016 Anthracite grey – do potwierdzenia po przedstawieniu
próbek. 

14.12. Wymiana drzwi 
Wymianie podlegają wskazane w części rysunkowej drzwi. Ze względu na modernizacyjny charakter
inwestycji  niezbędne  jest  dostosowanie  rzeczywistych  wymiarów niektórych drzwi  do  istniejących
otworów i techniki montażu. Wskazane istniejące otwory drzwiowe wymagają dodatkowego podkucia.

Drzwi D1 - drzwi wewnętrzne przedsionka
Drzwi  zewnętrzne  wejściowe  z  przedsionka  do  części  biurowo-magazynowej  klubu  Drzwi
półtoraskrzydłowe o łącznej szerokości w świetle ościeżnicy 130 cm. Szerokość skrzydeł 90 i 40 cm.
Drzwi  z  nadświetlem.  Wysokość  w  świetle  ościeżnicy  280  cm.  Drzwi  bez  odporności  ogniowej,
aluminiowe,  pełne.  Profile  i  płyciny  pokryte  farbą  proszkową  poliestrową  koloru  RAL9016 Traffic
White.  Uszczelka  obwodowa.  Każde  skrzydło  wyposażone  w  3  zawiasy  czopowe,  regulowane.
Ościeżnica metalowa, lakierowana, do montażu na wykończonej ścianie. Drzwi otwierane zgodnie
z kierunkiem ewakuacji. Współczynnik przenikania ciepła U(max) dla drzwi max. 1,5 [W/(m2·K)].
Ilość: 1 szt.

Drzwi D2 - drzwi wewnętrzne do łazienek
Drzwi pełne bezprzylgowe, szerokość w świetle 90 cm, wysokość w świetle 200 cm. Drzwi płytowe,
pełne, przylgowe. Skrzydło drzwi wykonane z płyty HPL. Obrzeże z litej listwy drewnianej. Uszczelka
obwodowa.  Każde  skrzydło  wyposażone  w  min  2  zawiasy  czopowe,  regulowane.  Ościeżnica
drewniana,  do  montażu  na  wykończone  ściany,  z  płynną  regulacją  grubości  ściany.  Drzwi
wyposażone  klamkę  i  zamek  umożliwiający  zamknięcie  się  od  środka  z  sygnalizacją  „zajęte”.
Kolorystyka: imitacja drewna typu buk.
Ilość:  3 szt.

Drzwi D3 - drzwi wewnętrzne 
Drzwi pełne bezprzylgowe, szerokość w świetle 90 cm, wysokość w świetle 200 cm. Skrzydło z płyty
wiórowej pełnej litej lub warstwowej, w ramie z klejonki, w wewnętrznym ramiakiem usztywniającym,
obrzeże  z  litej  listwy  dębowej  lub  bukowej,  całość  w okleinie  CPL lub  laminowane,  z  uszczelką
obwodową,  na  3  zawiasach  czopowych  regulowanych.  Ościeżnica  drewniana  pełna  z  klejonki.
okleinowana analogicznie do skrzydła. Drzwi wyposażone w zamki na klucz i klamki.  Kolorystyka:
imitacja drewna typu buk.
Ilość: 2 szt.



Drzwi D4 - drzwi wewnętrzne do łazienek
Drzwi pełne bezprzylgowe, szerokość w świetle 80 cm, wysokość w świetle 200 cm. Drzwi płytowe,
pełne, przylgowe. Skrzydło drzwi wykonane z płyty HPL. Obrzeże z litej listwy drewnianej. Uszczelka
obwodowa.  Każde  skrzydło  wyposażone  w  min  2  zawiasy  czopowe,  regulowane.  Ościeżnica
drewniana,  do  montażu  na  wykończone  ściany,  z  płynną  regulacją  grubości  ściany.  Drzwi
wyposażone  klamkę  i  zamek  umożliwiający  zamknięcie  się  od  środka  z  sygnalizacją  „zajęte”.
Kolorystyka: imitacja drewna typu buk.
Ilość: 4 szt.

Drzwi D5 - drzwi wewnętrzne 
Drzwi pełne bezprzylgowe, szerokość w świetle 80 cm, wysokość w świetle 200 cm. Skrzydło z płyty
wiórowej pełnej litej lub warstwowej, w ramie z klejonki, w wewnętrznym ramiakiem usztywniającym,
obrzeże  z  litej  listwy  dębowej  lub  bukowej,  całość  w okleinie  CPL lub  laminowane,  z  uszczelką
obwodową,  na  3  zawiasach  czopowych  regulowanych.  Ościeżnica  drewniana  pełna  z  klejonki.
okleinowana analogicznie do skrzydła. Drzwi wyposażone w zamki na klucz i klamki. Kolorystyka:
imitacja drewna typu buk.
Ilość: 5 szt.

Drzwi D6 - drzwi wewnętrzne 
Drzwi pełne bezprzylgowe, szerokość w świetle 70 cm, wysokość w świetle 200 cm. Skrzydło z płyty
wiórowej pełnej litej lub warstwowej, w ramie z klejonki, w wewnętrznym ramiakiem usztywniającym,
obrzeże  z  litej  listwy  dębowej  lub  bukowej,  całość  w okleinie  CPL lub  laminowane,  z  uszczelką
obwodową,  na  3  zawiasach  czopowych  regulowanych.  Ościeżnica  drewniana  pełna  z  klejonki,
okleinowana analogicznie do skrzydła. Drzwi wyposażone w zamki na klucz i klamki. 
Ilość: 2 szt.

14.13. Naprawa parapetów wewnętrznych
Wszystkie  parapety  wewnętrzne  należy  oczyścić  z  istniejącej  powłoki  malarskiej  a  następnie
odmalować  farbą  do  metalu  z użyciem  farb  podkładowych.  Kolor:  RAL  9003  Signal  white  –  do
potwierdzenia po przedstawieniu próbek. 

14.14. Grzejniki
W miejsce zdemontowanych grzejników projektuje się  nowe.  Trasy c.o.  prowadzić  podtynkowo w
bruzdach  w  ścianach  Szczegóły  dotyczące  instalacji  c.o.  znajdują  się  w  części  sanitarnej
opracowania.

14.15. Oświetlenie
Oznaczone  na  rysunku  wewnętrzne  oprawy  oświetleniowe  podlegają  wymianie  na  nowe.
Szczegółowe informacje dotyczące oświetlenia znajdują się w części elektrycznej opracowania 

14.16. Osprzęt wentylacyjny
W  projektowanym  pomieszczeniu  suszarni  (0.40)  i  umywalni  (0.19a/b)  wykonać  przebicie
stropodachu w celu zamontowania wywietrzaka wentylacyjnego. Kanał wentylacyjny z wentylatorem
kanałowym o średnicy Ø160, zakończony od strony zewnętrznej  wywietrzakiem o średnicy Ø160.
Wentylator kanałowy o mocy ok. 45 W. Napięcie 230V. Od strony wewnętrznej kanał wentylacyjny
zakończony  kratka  wentylacyjną.  Do  wywietrzaka  doprowadzić  prąd.  Włącznik  z  regulacją
zamontowany na ścianie wewnętrznej pomiędzy pralnią i suszarnią obok włącznika światła. 
Ponadto,  we  wszystkich  toaletach,  na  zakończeniach  istniejących  szybów  wentylacyjnych
zamontować wentylatory kanałowe. Typ i sposób montażu identyczny jak w suszarni.

14.17. Drzwiczki rewizyjne 
Wskazane  w  części  rysunkowej  elementy  instalacji  kanalizacyjnej  należy  wkuć  w  ścianę  oraz
wykonać  otwór  na  drzwiczki  rewizyjne.  Drzwiczki  20  x  30  cm  z  blachy  stalowej  lakierowanej
proszkowo na kolor biały RAL 9016. Ilość 3 szt.
Wodomierze do montażu we wnękach ściennych. Zakończenie drzwiczkami rewizyjnymi. Drzwiczki
wykonane z blachy stalowej lakierowanej proszkowo na kolor biały RAL 9016. Drzwiczki wyposażone
w zamek monetowy lub otwierany kluczykiem patentowym. Ilość 2 szt.



14.18. Osprzęt elektryczny
Wszystkie włączniki światła oraz gniazdka w remontowanych pomieszczeniach należy zamienić na
nowe  i  zamontować  w  miejscu  istniejących.  W  łazienkach  i  natryskach  zastosować  sprzęt  o
współczynniku ochrony IP 44. Kolor biały.

14.19. Udrożnienie poziomu kanalizacyjnego 
Wskazany w części rysunkowej istniejący poziom kanalizacyjny należy sprawdzić za pomocą kamery
i ewentualnie udrożnić. 

14.20. Ścianki giszetowe
Wydzielenie kabin ustępowych wykonane z systemowych ścianek giszetowych niepełnej wysokości.
Kabiny  wykonywane  na  zamówienie,  na  wymiar  potwierdzony  po  wykonaniu  okładzin  ścian  w
pomieszczeniu.
Wysokość ścianek 2,15 m od posadzki. Wymagany prześwit nad podłogą 15cm.
Ścianki  i  drzwi  z  płyt  pełnego  (kompaktowego)  laminatu  HPL  typu  standardowego  CSG,
spełniającego wymogi normy PN-EN 438. Wymagane parametry techniczne:
• grubość płyty min. 12mm
• rdzeń czarny, obustronna identyczna warstwa dekoracyjna,
• odporność na ścieranie min. 350 obrotów,
• odporność na zarysowania min. stopień 3,
• odporność na żar papierosa min. stopień 3,
• wytrzymałość na zginanie min. 80 Mpa 
• klasa odporności  na  ogień  C-s2,d0 (nie  należy  stosować  płyt  o  podwyższonych  parametrach

odporności ogniowej)
• odporność na chemikalia z grupy 1 i 2 – stopień 5.
• Krawędzie drzwi wolne (bez profilu obwiedniowego), zaokrąglone. Dopuszcza się profile skrajne

dla ścianek stałych, w tym ewentualny profil zintegrowany z zawiasami. Górą wszystkie elementy
złączone ciągłym profilem nośnym mocowanym do przeciwległych ścian.

• Drzwi  o  szerokości  w  świetle  80cm,  wyposażone  w  3  zawiasy  samozamykające  oraz  gałkę
zintegrowaną z wewnętrznym zamkiem łazienkowym. Zamek z sygnalizacją zajętości.

• Stopki mocowane na kołki rozporowe lub kotwy wklejane do posadzki. Wszystkie profile, okucia,
gałki i stopki ze stali nierdzewnej. Nie dopuszcza się stali czarnej, ocynkowanej lub malowanej.

14.21. Montaż urządzeń sanitarnych wraz z osprzętem
Stosować ceramikę sanitarną i osprzęt wskazaną poniżej lub porównywalną co do jakości, gabarytów
i stylu. Wszystkie urządzenia sanitarne montować zgodnie z zaleceniami producenta.

Umywalki – przykładowy produkt: Koło Style 50 cm
Umywalki  mocowane do ściany,  z  otworem,  z przelewem, wyposażone w stały  korek (przekrycie
światła odpływu bez możliwości odcięcia odpływu). Syfon butelkowy. Osłona syfonu – półpostument
ceramiczny mocowany na kołki rozporowe do ściany.
Ilość: 8 szt.

Umywalki małe – przykładowy produkt: Koło Solo 40 cm
Umywalki  mocowane do ściany,  z  otworem,  z przelewem, wyposażone w stały  korek (przekrycie
światła odpływu bez możliwości odcięcia odpływu). Syfon butelkowy. Osłona syfonu – półpostument
ceramiczny mocowany na kołki rozporowe do ściany.
Ilość: 1 szt.

Wylewki – mocowane bezpośrednio w umywalkach. Przykładowy produkt: ORAS Cubista 2804
Bateria  umywalkowa stojąca lub  ścienna (zgodnie ze  stanem istniejącym).  Wymagany minimalny
wysięg wylewki  od osi  mocowania min.  100mm przy wysokości wylewki  80-100mm od umywalki.
Wymagana jest gwarancja producenta na elementy sterujące ceramiczne min. 5 lat.
Ilość: 9 szt.

Ustępy – miska wisząca, przykładowy produkt: Koło Style
Deska twarda pełna (bez przerwy), na zawiasach stalowych, nierdzewnych 



Mocowanie na stelażu np.: typu KOŁO Slim – do mocowania pod zabudowę g/k do wierzchu ściany
murowej. Wymagane mocowanie stelażu do posadzki i do ściany. Spłuczka wbudowana min. 5l z
możliwością wymiany korka i pływaka przez otwór przycisku.
Przycisk podwójny, zgodny ze stelażem np. typu KOŁO Slim, kolor chrom mat lub stal nierdzewna.
Wzór KOŁO 94131.
Ilość: 8 szt.

Pisuary -  Pisuar z wbudowanym bezdotykowym,  radarowym zaworem spustowym, dopływ z tyłu,
odpływ poziomy, zasilanie 24V,  przykładowy produkt: KOŁO Alex
Mocowanie do muru, podłączenia podtynkowe.
Zawór  elektroniczny  wbudowany  w  pisuar,  z  detekcją  obecności  radarowo,  zasilany  z  sieci,  z
własnym zasilaczem. Zasilacz montowany ponad sufitem podwieszanym.
Ilość: 3 szt.

Brodzik prysznicowy
Brodziki  prysznicowe  wykonane  z  tworzyw  sztucznych,  z  syfonem  i  korkiem  stałym.  Brodzik  z
systemowym  cokołem.  Bateria  prysznicowa,  naścienna.  Brodziki  w  części  sportowej  rozdzielone
ściankami.
Ilość: 2 szt.

Kratki odpływowe posadzkowe:
Kratki  odpływowe  posadzkowe  ze  stali  nierdzewnej  min.  15x15  z  syfonem  samoczyszczącym
dostępnym od góry.  Wpusty z  kołnierzem do wpięcia  izolacji.  Kratka mocowana na wkręty/śruby
nierdzewne.
Ilość: 15 szt.

Stół z Basenem przemysłowym 
Basen wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku AISI 304. Wymiary 70x110x85. Głębokość basenu
45  cm.  Powierzchnia  robocza  płyty  ze  zlewozmywakiem  wyprofilowana  z  10  mm  zagłębieniem
zabezpieczającym przed spływaniem wody poza obrys stołu. Dno komory wyprofilowane w sposób
zapewniający całkowite odprowadzanie wody. Stopki regulowane wykonane z wysokogatunkowego
oraz  odpornego  na  zarysowania  i  chemikalia  tworzywa,  łatwe  do  czyszczenia  i  utrzymania  w
czystości. Bateria stojąca dwuotworowa ze spryskiwaczem i wylewką. Wysięg wylewki 28cm. 
Ilość: 1 szt.

Baterie i wylewki prysznicowe
Bateria natryskowa mocowana podtynkowo na wysokości 120 cm. Elementy widoczne chromowane. 
Wylewka górna z ramieniem. Ø 10 cm. Wylewka na stałe mocowana do ściany. Mocowana na 
wysokości 180 cm od poziomu podłogi. Elementy widoczne chromowane.
Ilość: 14 szt.

14.22. Wyposażenie dodatkowe pomieszczeń sanitarnych
O ile  nie wskazano inaczej  osprzęt  i  wyposażenie  wykonane ze stali  nierdzewnej,  mocowane na
wkręty lub kołki rozporowe.
Wyposażenie toalet:

• Zamykany podajnik na papier toaletowy w rolce średnicy min. 20cm, do montażu naściennego
z wizjerem kontrolnym. Zamknięcie na kluczyk, zamek stalowy. Ilość: 8 szt.

• Wieszaki (haczyk) na ubrania mocowany do ściany pomieszczenia. Ilość: 8 szt.

Lustra:
Nad umywalkami  zamontować  lustra stałe klejone do ściany.  Lustra mocować  w grubości  płytek
ściennych,  pomiędzy  płytkami,  bez docinania  płytek.  Lustra  wykonywane na wymiar  po  ułożeniu
płytek. Lustra ze szkła grub. min.5mm, bez fazowania, z przeszlifowaną krawędzią. Lustra klejone do
podłoża specjalistycznym klejem do luster na całej powierzchni. Styk z płytkami okładzin ściennych
spoinowany fugą elastyczną. 
Ilość: 7 szt.

Podajnik na ręczniki papierowe.



Podajnik  mocowany  przy  każdej  umywalce,  na  bocznej  ścianie.  Podajnik  naścienny,  stalowy,  na
ręczniki papierowe listkowe. Pojemność min.500szt. Otwierany kluczykiem. Maksymalna głębokość
120mm. Przykładowy produkt: BISK model 01571, lub porównywalne. Mocowanie na wys. 110cm od
posadzki (spód). 
Ilość: 9 szt.

Dozownik mydła
Dozowniki  mocować  nad każdą  umywalką  na ścianie w obrysie umywalki,  pod lustrem. Dozownik
natynkowy z wymiennym wkładem,  dostosowany do różnych  rodzajów mydła,  z  pompką  ręczną.
Ilość: 9 szt.

Wyposażenie suszarni:
Suszarki sufitowe
W pomieszczeniu suszarni zamontować suszarki sufitowe systemowe o długości prętów ok. 1,5m. 
W suficie należy wykonać otwory w celu przykręcenia konsol (odległość pomiędzy konsolami powinna
odpowiadać długości prętów) a w ścianie w celu przykręcenia zaczepu (na wysokości ok. 1,5 m od
podłogi). Wszystkie otwory wiercić o średnicy Ø 8 mm, długości min. 40mm. W otworach zamontować
wkręty.  Sznurek  należy  przeciągnąć  przez  kołka  w  konsolach  a  do  jego  końców  przytwierdzić
końcówki pręta. Zestaw zwiera miejsce na montaż pięciu prętów.
Ilość: 8 zestawów
 
14.23. Wyposażenie szatni
Wszystkie  szatnie  zawodnicze,  podlegające  remontowi  należy  wyposażyć  w  ławki  szatniowe  ze
zintegrowanymi  wieszakami  i  półkami  na  obuwie.  Ławki  jednostronne.  Stelaż  z  profili  stalowych
malowanych proszkowo na kolor RAL 7016 Anthracite grey. Haki wieszakowe spawane do stelaża co
10 cm. Siedzisko wykonane z drewnianych listew, malowanych lakierem bezbarwnym. Wysokość
ławki 40 cm, szerokość siedzenia ok. 32 cm. Wysokość zestawu 170cm. Ławki o długości 200 cm (12
szt.) i 150 cm (8 szt.).

14.24. Kolorystyka
Faktury,  kolory  i  docelowy  wygląd  wszelkich  robót  wykończeniowych  podlega  wcześniejszej
akceptacji na podstawie próbek lub powierzchni/elementów wzorcowych.
Wszystkie materiały wykończeniowe i nowe elementy wyposażenia należy przedstawić od akceptacji
projektanta.
Kolorystykę  powłok  malarskich należy  sprawdzić  w naturze  na małych próbkach wykonanych na
wykończonej powierzchni w docelowej lokalizacji. Próbki przedstawić od akceptacji projektanta przed
zakupem docelowej ilości farb.

________________________
koniec

projektant podpis projektant podpis
arch. Bartosz Zdanowicz
nr upr.: MA/089/04

arch. Bartłomiej Woźnicki 
nr upr. MA/010/06
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Spis treści:

1. Podstawa opracowania

2. Zakres opracowania

3. Stan istniejący

4. Rozwiązania instalacyjne w branży sanitarnej

1.1.1.1. Podstawa opracowania
Podstawą do opracowania niniejszej dokumentacji są:

• Umowa z inwestorem.

• Uzgodnienia z Inwestorem.

• Projekt aranżacji pomieszczeń
• Obowiązujące normy i przepisy.

2.2.2.2. Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje branżę sanitarną dla potrzeb termomodernizacji części budynku przy
hali  sportowej  w  Ośrodku  Sportu  i  Rekreacji  w  Dzielnicy  Ursus,  przy  ul. Generała  Kazimierza
Sosnkowskiego 3 w Warszawie,  działki  nr  31/2 oraz 31/7 z obrębu 2-11-12. Zakres opracowania
obejmuje wykonanie nowych instalacji co i wod-kan.

3.3.3.3. Stan istniejący
Obiekt posiada zasilenie instalacji cw i co na obiekcie Ośrodka Sportu i Rekreacji z lokalnej kotłowni
gazowej.

4.   Rozwiązania instalacyjne w branży sanitarnej:
4.1  Projektowane rozwiązania instalacja wz i ccw
Zakres  opracowania  obejmuje  wykonanie  nowego  poziomu  poprowadzonego  od  pomieszczenia
kotłowni i doprowadzającego wodę ciepłą i zimną w części parteru, zgodnie z częścią rysunkową.
Poziom prowadzić w bruździe w ścianie pod stropem kondygnacji. 
Na każdym odejściu z kotłowni zaprojektowano zestaw wodomiarów do wody ciepłej i zimnej.
Do wody zimnej należy zamontować wodomiar typu JS Dn20  1,6MPa do 50oC.
Do wody ciepłej należy zamontować wodomiar typu JS Dn20  1,6MPa do 90oC.
Wodomiary należy zamontować w bruździe w ścianie zamkniętej drzwiczkami rewizyjnymi.
Zaprojektowano nowe pomieszczenia sanitarne (  pom nr 19a i  19b ),  pomieszczenie pralni  (pom
nr 41) oraz modernizację sanitariatów pom nr 16. 
W pozostałych pomieszczeniach sanitarnych projektuje się wymianę podłączeń wody ciepłej i zimnej.

Instalację wody ciepłej i zimnej wykonać z rur wielowarstwowych typu PE-Xc/AL/PE  PN16 dla wody
zimnej, PN20 dla wody ciepłej, wykonanie instalacji metodą zaciskową.
Należy  zapewnić  dostęp  do  zaworów odcinających  będących  w  zabudowie  przez  zamontowanie
drzwiczek rewizyjnych.
Wszystkie podejścia do aparatów wykonać jako kryte, podłączenia wykonać zgodnie z wytycznymi
producenta.
Zaprojektowano zawory odcinające kulowe spełniające warunki P = 10 atm:

T = 100° C  i  posiadające  świadectwo  dopuszczenia  COBRTI  Instal.
Na cyrkulacji zaprojektowano zawory regulacyjne np.  typ TA-THERM firmy TA Hydronics.
Przejścia przewodów przez ściany prowadzić w tulejach ochronnych.
Baterie umywalkowe i pozostała armatura zgodnie z wytycznymi wyposażenia w części architektury. 



Przewody zaizolować otuliną termoizolacyjną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  z
dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki  i ich
usytuowanie ( Dz. U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270 wraz z późniejszymi zmianami).
Pozostałe wytyczne wykonania i odbioru instalacji  winny być  zgodne z  „Warunkami technicznymi
wykonania  i  odbioru  instalacji  wodociągowych”   opracowanie  COBRTI  INSTAL zeszyt  nr  7  oraz
zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki  i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75/02 poz. 690, Nr
33/03 poz. 270 wraz z późniejszymi zmianami).

4.2  Instalacja kanalizacji sanitarnej
Zaprojektowano  modernizację  istniejącej  kanalizacji  sanitarnej  polegającej  na  schowaniu  pionów
kanalizacyjnych  w  obrębie  pomieszczeń  na  parterze  oraz  wykonanie  dodatkowych  poziomów
kanalizacji  dla  potrzeb  projektowanych  sanitariatów  (pom  nr  19a  i  19b)  i  pomieszczenia  pralni
(pom nr 41).
Do wszystkich urządzeń należy wymienić podłączenia do kanalizacji.
Roboty wykonać zgodnie z załączoną częścią rysunkową.
Instalację wykonać z rur z PCV łączonych na uszczelki. Instalację wykonać zachowując wymagane
średnice i spadki do podłączenia urządzeń. Biały montaż wykonać zgodnie z projektem architektury.
Przejścia przewodów przez ściany i stropy prowadzić w tulejach ochronnych.
Pion kanalizacyjny nr 1 zakończyć wywiewką.
Projektuje się kratki z zasyfonowaniem z zabezpieczeniem antyzapachowym.
Pozostałe wytyczne wykonania i odbioru instalacji winny być zgodne z
„Warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót  instalacji  kanalizacyjnych”  zeszyt  12  oprac
COBRTI  Instal,  Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury   z  dn.  12  kwietnia  2002r  w  sprawie
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki  i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75/02 poz.
690,  Nr  33/03  poz.  270  wraz  z  późniejszymi  zmianami)  oraz  z  wytycznymi  producentów
zastosowanych urządzeń.

4.4  Projektowane rozwiązania instalacja co 
Zaprojektowano ogrzewanie pomieszczeń przez podłączenie się do istniejącego zasilenia budynku z
lokalnej kotłowni gazowej.
Przewody prowadzić pod stropem lub trasami zgodnie z częścią rysunkową w zabudowie.
Przewody wykonać  z rur wielowarstwowych typu PE-Xc PN20, połączenie rur  metodą  zaciskową,
przewody pod posadzką prowadzić w peszlu.
Grzejniki dobrano po przeliczeniu strat ciepła dla remontowanych pomieszczeń.
Przyjęto temperaturę wody instalacyjnej 75/50 oC.
Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejniki stalowe płytowe zaworowe z podłączeniem od dołu
np. firmy Purmo.
W części, gdzie znajdują się szatnie zaprojektowano ogrzewanie typu mieszkaniowego, usytuowanie
rozdzielaczy zgodnie z częścią rysunkową.
Pozostałe przewody prowadzić jako kryte w zabudowie nad posadzką lub w bruzdach w ścianie (pion,
przejście nad drzwiami wejściowymi).
Wielkość i usytuowanie grzejników zgodnie z częścią rysunkową.
Należy montować grzejniki z podłączeniem umożliwiający ich demontaż.
Jako armaturę odcinającą należy stosować zawory kulowe [ 1,0 MPa, do 100oC].

Warunki wykonania.
Montaż  zaworów termostatycznych  i  regulacyjnych wykonać  po  dokładnym,  dwukrotnym płukaniu
instalacji.
Jakość wody instalacyjnej powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-93/C-04607.
Po zakończeniu robót instalację należy przepłukać, a następnie poddać próbie na ciśnienie 6 atm. 
Po zmontowaniu instalacji c.o. przed jej zakryciem, oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej
należy wykonać badania szczelności. Powinny być one wykonane wodą zimną.Próba
szczelności musi być przeprowadzona zgodnie z „Wymaganiami technicznymi COBRTI
INSTAL - Zeszyt 6 pkt 11.2.”

Izolacja termiczna
Przewody zaizolować otuliną termoizolacyjną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  z
dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki  i ich
usytuowanie ( Dz. U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270 wraz z późniejszymi zmianami). 



Izolacja z otulin z pianki polietylenowej o współczynniku przewodzenia ciepła λ = 0,035 [W/(m*K)]1 .
Dla przewodów o średnicy zewnętrznej: 
- do Ø 20 mm          – izolacja min 20 mm, 
- od Ø 20 ÷ 40 mm   - izolacja  min 30 mm.
Dla przewodów  w zabudowie:
- do Ø 20 mm          – izolacja min 10 mm, 
- od Ø 20 ÷ 40 mm   - izolacja  min 20 mm.
Pozostałe  wytyczne  wykonania  i  zaprojektowania  instalacji  winny  być  zgodne  z  obowiązującymi
normami i przepisami wykonawczymi oraz normami:

 PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości wody.
PN-B-02414:1999  Ogrzewnictwo  i  ciepłownictwo  –  Zabezpieczenie  ogrzewań  wodnych  systemu
zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi – Wymagania. 
PN-B-02416:1991  Ogrzewnictwo  i  ciepłownictwo  –  Zabezpieczenie  instalacji  ogrzewań  wodnych
systemu zamkniętego przyłączanych do sieci cieplnych – Wymagania. 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych
jakim powinny odpowiadać budynki  i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270
wraz z późniejszymi zmianami),oraz z wytycznymi producentów zastosowanych urządzeń.
z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji c.o." opracowanie COBRTI Instal Zeszyt nr
6 oraz winny być zgodne z obowiązującymi normami i przepisami wykonawczymi oraz z przepisami
bezpieczeństwa pracy.

Pozostałe wytyczne wykonania instalacji winny być zgodne z obowiązującymi normami i przepisami
wykonawczymi oraz normami:
PN-91/B-02020 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Ochrona cieplna budynków. Obliczenia i wymagania”.
PN-/B-02402 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach”.
PN-64/B-10400 „Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i
badania przy odbiorze”.
PN-91/B-02420 „Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania”.
PN-90/M-75010 „ Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania”.
PN-B-022421/2000 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów, armatury i urządzeń.
Wymagania i badania”.
Pozostałe wytyczne wykonania i odbioru instalacji zgodne z "Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru  instalacji  c.o."  opracowanie  COBRTI  Instal  Zeszyt  nr  6  oraz  winny  być  zgodne  z
obowiązującymi normami i przepisami wykonawczymi oraz z przepisami bezpieczeństwa pracy.

4.3 Projektowane rozwiązania instalacja wentylacji
Zaprojektowano instalację wentylacji mechanicznej wg załączonej części rysunkowej. Projektowane
kanały wentylacyjne należy włączyć do już istniejących.
Część  istniejących kanałów wentylacyjnych, wskazana w części rysunkowej, przeznaczona jest do
rozbiórki. Pozostałe po kanałach przebicia w ścianach zewnętrznych 50x30x30cm należy zamurować,
ocieplić wełną mineralną i pokryć tynkiem identycznym z istniejącym.
Przewody  i  kształtki  wentylacyjne  z  blachy  stalowej o gr. 0,8   mm  do  długości  boku  315 mm.
Projektuje się prowadzenie kanałów wentylacyjnych w strefie sufitu podwieszonego.
Montaż kratek i anemostatów na wysokości sufitu podwieszonego.
Mocowanie kanałów do sufitu za pomocą obejmy z gumą izolacyjną i głowicą.
Przy montażu elementów zwrócić uwagę na szczelność połączeń. Przejścia kanałów przez ściany i
stropy wyłożyć opaskami z gumy.
Montaż instalacji prowadzić przestrzegając przepisy BHP dla robót wentylacyjnych. 
Eksploatacja instalacji przez uprawnione osoby. Wszelkie naprawy, przeglądy urządzeń  prowadzić
przy  odłączeniu  zasilania  elektrycznego.  Wszelkie  zainstalowane  urządzenia  powinny  posiadać
ochronę przeciwporażeniową. 

Projektant instalacji sanitarnych podpis
mgr inż. Maria Ignaczewska 
nr upr. St-121/86
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1. Podstawa opracowania
Podstawą do opracowania niniejszej dokumentacji są:

• Wytyczne Inwestora 

• Rzuty kondygnacji budynku

• Obowiązujące przepisy oraz  normy 

2. Zakres prac wykonawcy
• Wykonanie instalacji wewnętrznych oświetleniowych, oraz zasilania elektrycznego 230/400V

gniazd wtyczkowych i odbiorów wentylacyjnych.

• Wykonanie badań i sprawdzeń instalacji oraz opracowanie protokółów

• Opracowanie i przekazanie dokumentacji powykonawczej.
Zakres opracowania nie obejmuje:

• Przyłącza elektrycznego wraz z układami pomiarowymi rozliczeniowymi energii elektrycznej.

3. Zasilanie w energię elektryczną
Instalacje elektryczne w obiekcie zasilane będą z rozdzielnic elektrycznych RE2 , RP. Rozdzielnica

RE2  zasilać  będzie  obwody  na  parterze  budynku  dla  szatni  ,  pok.  trenerów,  pok.  biurowego,

magazynu, WC, oraz pomieszczeń  biurowych na piętrze.  Rozdzielnica RP zasilać  będzie odbiory

pralni oraz istniejące obwody kotłowni. Na potrzeby zasilania rozdzielnicy RE2 zaprojektowano linię
kablowa WLZ    YKYżo 5x16mm2, która zasilana będzie z istniejącego wyłącznika bezpiecznikowego

znajdującego się w istniejącej rozdzielnicy głównej RG. Rozdzielnica RP zasilana będzie istniejącą
linia WLZ. 

4. Bilans mocy
Moc zapotrzebowana do zasilania instalacji:
Odbiory zasilane z  RP Ps= 11kW
Odbiory zasilane z RE2 Ps= 10,5kW
Całkowita moc przyłączeniowa   Ps=17,2kW
Napięcie zasilania Un=0,4/0,23 kV 
Częstotliwość f=50Hz



5. Pomiar energii elektrycznej
Układ pomiarowy rozliczeniowy energii elektrycznej nie jest przedmiotem niniejszego opracowania.
W rozdzielnicy RP dla odbiorów pralni  zaprojektowano bezpośredni licznik energii elektrycznej na
wewnętrzne potrzeby inwestora.

6. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu PWP
Przeciwpożarowy  wyłącznik  prądu nie  jest  objęty  zakresem niniejszego projektu.  Zaprojektowane
instalacje  elektryczne  zasilane  są  z  obwodów rozdzielnicy  głównej  RG  wyłączanych  istniejącym
przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu.

7. Instalacje oświetlenia podstawowego
Instalację oświetleniową projektuje się przewodami miedzianymi .
Instalacja sterowana będzie przy pomocy łączników oświetleniowych.
Dobór i rozplanowanie opraw oświetleniowych, wypustów i łączników oświetleniowych pokazano na
rysunku E-01.
Wymagane minimalne natężenie oświetlenia:
- pomieszczenia sanitarne WC, szatnie, umywalnie 200 lx,
- komunikacja korytarze 100 lx
- pomieszczenia biurowe 500 lx,
- schody 150 lx
- magazyny 100 lx
Przy  wykonywaniu  instalacji  oświetlenia  podstawowego  należy  stosować  normę  PN-EN  12464-
1:2004 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Miejsca pracy we wnętrzach.
Po wykonaniu instalacji dokonać sprawdzenia natężenia oświetlenia i przekazać inwestorowi protokół.

8. Instalacje oświetlenia awaryjnego  ewakuacyjnego
Oświetlenie  awaryjne  nie  jest  wymagane,  klatka  schodowa,  pom.  komunikacyjne  posiadają  okna
zapewniające oświetlenie światłem słonecznym.

9. Zasilanie odbiorników czynnych w czasie pożaru
W budynku nie ma odbiorników elektrycznych wymagających zasilania z sieci elektrycznej  w czasie
pożaru.

10. Wykonanie instalacji 
Wysokości montażu : gniazda wtyczkowe 30cm, łączniki oświetleniowe 1.2m, o ile na rysunkach nie
podano inaczej.  W przypadku konieczności  stosowania  osprzętu  szczelnego np.  IP44 informacje
podane  zostały  na  planach  instalacji.  Instalacje  prowadzić  pod  tynkiem.  W  pomieszczeniach
natrysków i pralni należy wykonać miejscowe połączenia wyrównawcze przewodami LY 4mm2.

11. Ochrona przeciwprzepięciowa
Ochrona  przeciwprzepięciowa  będzie  zrealizowana  przez  zainstalowanie  w  projektowanych
rozdzielnicach/tablicach elektrycznych oograniczników przeciwprzepięciowych.

12. Ochrona  od porażeń prądem elektrycznym
Ochrona  dodatkowa  od  porażeń  prądem  elektrycznym  będzie  zrealizowana  przez  samoczynne
wyłączenie uszkodzonego obwodu w układzie sieci TN-S przy zastosowaniu wyłączników różnicowo-
prądowych, w sieci 3 i 5-cio przewodowej, oraz przy pomocy wyłączników instalacyjnych.
W pomieszczeniach natrysków i pralni wykonać miejscowe połączenia wyrównawcze.
Sprawdzenie i odbiory instalacji elektrycznych należy przeprowadzone zgodnie z PN HD 60364-6. 

13. Instalacja piorunochronna LPS.
Instalacja piorunochronna LPS nie jest w budynku wymagana.

Projektant instalacji elektrycznych podpis
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Informacja dotycząca Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia
dla projektu

REMONTU POMIESZCZEŃ KLUBU SPORTOWEGO
w Ośrodku Sportu i Rekreacji Ursus 

przy ul. Generała Kazimierza Sosnkowskiego 3 w Warszawie
działki nr 31/2 oraz 31/7 z obrębu 2-11-12

Przedmiotem  inwestycji  jest  remont  części  pomieszczeń  znajdujących  się  w  budynku  Klubu
Sportowego położonym na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus,  przy ul. Generała
Kazimierza Sosnkowskiego 3 w Warszawie, działki nr 31/2 oraz 31/7 z obrębu 2-11-12. 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego w kolejności ich wykonywania:

• Demontaże
• Wyburzenia wskazanych ścian działowych 

• Poszerzenie części otworów drzwiowych

• Wymianę wskazanych drzwi 

• Wymianę pokrycia podłogowego i wykończenia ścian

• Tynkowanie i malowanie ścian

• Wymianę elementów osprzętu sanitarnego

• Przebudowa instalacji c.o. 

• Wymiana wskazanych opraw oświetleniowych 

• Udrożnienie poziomu kanalizacyjnego

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych:
2.1. Budynki OSIR Ursus 

3. Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:
Na terenie przewidzianych prac budowlanych nie występują elementy mogące stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych:
Nie przewiduje się występowania  żadnych szczególnych zagrożeń podczas realizacji robót 
budowlanych. 

5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 
szczególnie niebezpiecznych: 

Nie przewiduje się prowadzenia robót szczególnie niebezpiecznych.

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 
wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich 
sąsiedztwie:

Nie przewiduje się prowadzenia robót w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich 
sąsiedztwie. Ze względu na charakter robót nie jest wymagane sporządzenie planu BiOZ.

________________________
koniec
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