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PROWOD 
ul.Lokajskiego 10/29 

02-792 Warszawa 
e-mail:ddprowod@qmail.com 

tel.601-375-202 
 
 
Temat opracowania: 

PROJEKT BUDOWLANY -Aneks 
ANEKS do projektu PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ ZSLiT 1 
NA POTRZEBY SZKÓŁ ZSS 99 I ZSLiT 1 
 
PROJEKT SANITARNY 
INSTALACJA WOD-KAN 
 
Obiekt: 
BUDYNEK ZESPOŁU SZKÓŁ LICEALNYCH I TECHNICZNYCH  
UL. WIŚNIOWA 56 
WARSZAWA 
DZ. NR EW. 14, OBRĘB 10103 
 
Inwestor:  
MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA 
DZIELNICA MOKOTÓW 
UL. RAKOWIECKA 25/27 
02 – 517 WARSZAWA 
 
KOD CPV 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne 
KOD CPV 45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych 
KOD CPV 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe 
 
Autor opracowania 
projektant 
mgr inż. Danuta Dudonis-Krupa 
Wa-35/91 
sprawdzajacy 
mgr inż.Maria Lenarska 
St-292/90 
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Warszawa  04. 2017r. 

 
Projektant : 
 mgr inż. Danuta Dudonis-Krupa 
Sprawdzający : 
 mgr inż. Maria Lenarska 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 

 
Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane  ( Dz.U.2015 poz.443) 

 
oświadczamy, że Aneks do projektu  budowlanego  Przebudowy pomieszczeń ZSLiT na 

potrzeby 
 szkół ZSS 99 i ZSLiT 1 przy ul. Wiśniowej 56 w Warszawie   został  wykonany zgodnie z 

obowiązującymi przepisami,  
 

oraz  zasadami  wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć. 
 
 
 
 
 
 
 

        Projektant: mgr inż. Danuta Dudonis-Krupa 
 
 
 
  
        Sprawdzający: mgr inż. Maria Lenarska 
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1. OPIS TECHNICZNY  

 
Zakres aneksu 

W stosunku do projektu podstawowego z 2016r zmianie ulega podłączenie zasilania 
instalacji p-poż oraz wymiana zasilania w wodę gospodarczą budynku A 
Pozostałe elementy opracowania nie ulegąją zmianie. 
 

 
1.1. Podstawa opracowania 

 Umowa z inwestorem  
 Inwentaryzacja  
 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75. poz. 690 z późniejszymi zmianami) 
 Ustawa z dnia 7 lipca 2014 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr z 2013 poz. 1409 z późniejszymi zmianami; ustawa 
nowelizująca 20.02.2015 r.). 
 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10.07.2003 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120). 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity - Dz.U. nr 169 z 2003r. poz. 1650 z późniejszymi zmianami) 
 

1.2.  Lokalizacja inwestycji.  
Budynek, w którym planowana jest przedmiotowa inwestycja położony jest na działce nr 14 o nr 
ew. 73/2  ul.Wiśniowa 56 Warszawa . 
 

 
1.3. Opis instalacji 

Stan istniejący 
Wzdłuż zewnętrznych ścian budynku pod posadzką parteru znajdują się nie przełazowe 
kanały instalacyjne z kilkoma pokrywami umożliwiającymi dostęp do nich, częściowo 
kanały są kryte pokrywami demontowalnymi. 
Budynek liceum z budynkiem A jest połączony kanałem w którym jest prowadzona woda 
zimna zasilająca budynek A. 
 
Budynek liceum zaopatrywany jest w wodę zimną za pomocą jednego przyłącza wody. 
Wodomierz główny znajduje się w studni wodomierzowej na zewnątrz budynku. 
Istniejąca instalacja wodociągowa przeciwpożarowa jest instalacją nawodnioną, zasilającą 
wyłącznie hydranty wewnętrzne. Woda do instalacji wodociągowej przeciwpożarowej 
dostarczana jest poprzez nowy zestaw hydroforowy zasilany z istniejącego przyłącza 
wodociągowego. 
Dla celów podniesienia ciśnienia w instalacji wodociągowej przeciwpożarowej 
zamontowano zestaw hydroforowy – dobrany dla parametrów: przepływ 7,2m3/h, 
wysokość podnoszenia 66m. sł. wody. Zestaw hydroforowy znajduje się w wydzielonym 
pomieszczeniu w budynku liceum. Zestaw hydroforowy składa się  z dwóch pomp 
wielostopniowych. Pompy wraz z silnikiem zamontowane są na wspólnej ramie 
wykonanej ze stali kwasoodpornej typu OH 18 N9. Zestaw wyposażony jest w 
automatyczne obejście testujące DN40. Całkowita moc zainstalowana 3,0 kW (2x1,5 kW), 
400 V. Sterowanie sterownikiem mikroprocesorowym z przetwornicą częstotliwości, 
wyposażony w złącze oraz dodatkowe wejścia pomiarowe pozwalające na podłączenie 
różnych urządzeń pomiarowych, takich jak ciśnieniomierze, przepływomierze i czujniki 
temperatury, umożliwia współpracę z modemem GSM, wykonany w stopniu ochrony IP 
54.  
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Zasilanie zestawu hydroforowego sprzed przeciwpożarowego wyłącznika prądu kablem 
zapewniającym ciągłość dostawy prądu przez 90 minut. 
 
Wymagana wydajność zestawu dla budynku A wynosi  
Q=2l/s = 7.2 m3/h 
Wymagana wysokość podnoszenia 7 msłw (przy założeniu 25 msłw w wodociągu) 
 
Wydajność istniejącego przyłącza wodociągowego o średnicy DN 100 przy założonej 
normatywnej prędkości przepływu 1 m/s zapewni wymaganą wydajność dla dwóch 
hydrantów wewnętrznych DN 25 wynoszącą 2,0 dm3/s. 
 
Układ projektowany 
Projekt obejmuje instalacja wody zimnej gospodarczej od istniejących przewodów z sieci 
miejskiej w budynku  liceum do zestawu wodomierzowego w budynku A (zespół szkół 
ZSS99 i ZSLiT) 
Podłączenie wykonać przed odgałęzieniem do instalacji p-poż w budynku liceum i przed 
odgałęzieniem wody gospodarczej na potrzeby liceum. 
 

Zdemontować istniejący przewód wody zimnej biegnący w kanale łączącym budynek liceum z 
budynkiem A ( ZSS 99 i ZSLiT).Zaślepić trójnik na przewodzie wody gospodarczej budynku 
liceum. 

 
Projekt obejmuje wykonanie nowego podłączenia instalacji hydrantowej  od istniejącej 
instalacji p-poż w budynku liceum zasilanej poprzez zestaw hydroforowy. 
Istniejące połączenie wody p-poż w budynku A (szkół ZSS 99 i ZSLiT) do wody 
gospodarczej należy zlikwidować 
Przewody wykonać z rur stalowych ocynkowanych ze szwem wg PN-H 74200 typ średni, 
łączonych za pomocą połączeń gwintowanych (PN-EN 10242). Poziomy instalacji 
prowadzić w istniejących kanałach. 
Przewody rurowe instalacji mocowane będą do ścian i stropów za pomocą odpowiednich 
uchwytów, o średnicach dobranych do średnicy rur oraz stalowych kołków rozporowych. 
Dla rur DN 40 maksymalna odległość pomiędzy uchwytami nie powinna przekroczyć 
3,0m dla poziomów oraz 3,9m na pionach 
 

 
1.4. Próba szczelności 

 
 Po wykonaniu montażu instalacji wody zimnej, należy przeprowadzić próbę szczelności                     
zgodnie  z  „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociągowych   
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL  zeszyt 7”. 
Próbę należy przeprowadzić przy ciśnieniu  10 barów. 

 

1.5. Izolacja przewodów 
 

Przewody wody zimnej zaizolować antyroszeniowo otulinami z pianki polietylenowej grubości 13mm. 
 
1.6 .Uwagi końcowe 
 
             - Prowadzenie przewodów, średnie oraz spadki wykonać zgodnie z częścią rysunkową niniejszego  
               projektu oraz  wytycznymi producenta rur. 
 
             - Montaż instalacji powinny wykonać osoby posiadające uprawnienia producenta rur. 
             - Wszystkie materiały i urządzenia stykające się bezpośrednio z wodą powinny mieć świadectwo   
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               państwowego Zakładu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z wodą do picia. 
 
             - Wszystkie materiały i urządzenia powinny posiadać aktualne certyfikaty lub aprobaty techniczne 
               dopuszczające do stosowania w budownictwie. 
 
              -Przejścia ppoż. instalacji wody  dla rur stalowych przewidzianych w projekcie należy zabezpieczyć w 

następujący sposób (dopuszcza się zastosowanie innych równoważnych rozwiązań o parametrach nie 
niższych niż podane poniżej): 

                do średnicy dn40 włącznie – masą ognioochronną o odporności ogniowej EI120 
                dla średnic od DN50 do DN150 – masa ognioochronna o odporności ogniowej EI120 na przejściu przez 

przegrodę + wełna mineralna o gęstości nie mniejszej niż 100 kg/m3; wełną mineralną należy 
zaizolować przewód na długości 1,0m po obu stronach ściany lub stropu. 

             
 Zamurować otwór do kanału podpodłogowego, przegroda musi mieć odpornością ogniową minimum REI 120. 
 Przy przejściach rur instalacyjnych przez ściany i stropy oddzielenia ppoż. nie stosować rur osłonowych (tzw. 

tulei). 
             - Całość prac wykonać zgodnie z : 
                Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociągowych - Wymagania   
                techniczne COBRTI INSTAL-zeszyt 7 
                 

        
 Projektant: mgr inż.Danuta Dudonis-Krupa 
 

 
 
 


