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CZĘŚĆ RYSUNKOWA
RYS. S/1
RYS. S/2
RYS. S/3
RYS. S/4
RYS. S/5
RYS. S/6

RZUT PARTERU - ŁAZIENKA MĘSKA STAN ISTNIEJĄCY - DEMONTAŻ
- 1:50
RZUT PIWNICY I PARTERU - ŁAZIENKA MĘSKA STAN PROJEKTOWANY
- 1:50
ROZWINIĘCIE WODY I KANALIZACJI - ŁAZIENKA MĘSKA STAN
PROJEKTOWANY
- RZUT PARTERU - ŁAZIENKA DAMSKA STAN ISTNIEJĄCY - DEMONTAŻ
- 1:50
RZUT PIWNICY I PARTERU - ŁAZIENKA DAMSKA STAN PROJEKTOWANY
- 1:50
ROZWINIĘCIE WODY I KANALIZACJI - ŁAZIENKA DAMSKA STAN
PROJEKTOWANY
- -
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CZĘŚĆ OPISOWA
1.

DANE OGÓLNE

1.1

Inwestor

TEATR DRAMATYCZNY M.ST. WARSZAWYZ SIEDZIBĄ W PAŁACU KULTURY
I NAUKI PL. DEFILAD 1, 00-901 WARSZAWA

1.2

Obiekt

TEATR DRAMATYCZNY M.ST. WARSZAWYZ SIEDZIBĄ W PAŁACU KULTURY
I NAUKI PL. DEFILAD 1, 00-901 WARSZAWA

1.3.

Podstawa formalna opracowania

Podstawę opracowania stanowi zlecenie udzielone przez Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy
przy pl. Defilad 1 w Warszawie dla Pracowni „A3Creative Design” mieszczącej się przy ul.
Pancera 10 w Warszawie.
1.4.

Podstawa techniczna opracowania

Do opracowania projektu wykorzystano następujące materiały:
1.5.

Projekt budowlany aranżacji wnętrz pracowni SPYRA Architekci
Założenia ochrony konserwatorskiej - Decyzja nr 1174 N/10 z dnia 10 lipca 2010r.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Dz.U.nr109, poz.1156 z dnia 12 maja 2004 r.
Pomiary własne w zakresie koniecznym do opracowania projektu wykonane w czasie
wizji lokalnej budynku.
Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania projektu są instalacje wewnętrzne wod-kan i centralnego
ogrzewania w pomieszczeniu toalet damskich i męskich na parterze w budynku PKiN przy pl.
Defilad 1 w Warszawie. Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji wykonawczej na
podstawie, której zostaną przeprowadzone prace budowlane instalacyjne.
1.6.

Zakres robót instalacyjnych

Zakres opracowania obejmuje instalację wewnętrzną wod-kan i centralnego ogrzewania w
istniejących łazienkach damskiej i męskiej na poziomie parteru z instalacjami w
pomieszczeniach technicznych pod łazienkami w piwnicy w zakresie jak przedstawiono na
rysunkach.
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2.

SKRÓCONY OPIS TECHNICZNY BUDYNKU

2.1.

Opis ogólny

Budynek Teatru Dramatycznego wykonany jest w konstrukcji mieszanej: ściany nośne
murowane z cegły pełnej, stropy i dachy w konstrukcji stalowej z wypełnieniem kształtkami
prefabrykowanymi betonowymi. Elementy stalowe w otulinie betonowej grubości ok. 5cm.
2.2.

Waloryzacja techniczna stanu istniejącego

Zgodnie z zapisem w projekcie budowlanym pracowni SPYRA Architekci ogólny stan
techniczny elementów konstrukcyjnych budynku, w tym ścian i stropów jest dobry. W
niektórych częściach budynku, w tym w pomieszczeniach zapleczowych toalet za spłuczkami,
w wyniku niedbale przeprowadzonej wymiany instalacji wodnej zostały zniszczone otuliny
belek stalowych. Odsłonięte elementy stalowe narażone są na stałe zawilgocenie i zalewanie,
w związku, z czym ulegają szybkiej korozji.
3.

OPIS TECHNICZY PRAC INSTALACYJNYCH

3.1

Stan istniejący - demontaż

W budynku znajdują się istniejące instalacje tj. instalacja wody zimnej, ciepłej, cyrkulacyjnej,
instalacja centralnego ogrzewania. Instalacja wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach jest
istniejąca, pozostająca bez zmian. W pomieszczeniach łazienek na parterze znajdują się
umywalki, wc i pisuary oraz grzejniki. Wszystkie przybory i urządzenia wraz z istniejącymi
przewodami wod-kan przeznaczone są do demontażu.
3.2

Instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej

Źródłem wody dla łazienek będzie istniejąca instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej w
budynku. Zasilanie zaprojektowano z istniejących poziomów w pomieszczeniach piwnicy.
Rozprowadzenie wody w pomieszczeniach piwnicy prowadzić pod stropem lub po ścianie po
wierzchu. Pion W1 w łazience męskiej prowadzony na 4 piętro prowadzić po wierzchu po
ścianie. Rozprowadzenie do przyborów w łazienkach wkute w ścianach i w zabudowach z
płyt GK. Dokładną lokalizację podejść do przyborów ustalić w trakcie budowy. Przy każdym
podejściu wody należy zamontować zawory odcinające kulowe kątowe. Na odejściach od
pionów należy zamontować zawory odcinające kulowe do strefowego odłączenia instalacji.
W miejscach zaworów zamontować drzwiczki rewizyjne (wg. proj. architektury). Wszystkie
przewody wodne w należy zaizolować warstwą pianki polietylenowej.
Instalację wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej wykonać z rur PP PN20 (woda zimna), oraz z
rur PP Stabi PN20 (z wkładką aluminiową, woda ciepła i cyrkulacyjna) łączonych przez
zgrzewanie np. f-my Wavin.
Armatura wodna
- Bateria umywalkowa sztorcowa samozamykająca przyciskowa z regulacją odpływu i
temperatury z wężykami np. SCHELL seria PURIS SC/PETIT SC
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- Spłuczka pisuaru natynkowa uruchamiana fotokomórką na baterie np. SCHELL
- Zawory odcinające kulowe kątowe do armatury dn15 np. SCHELL
- Zawór ze złączką do węża dn15 np. SCHELL
W projekcie podano przykładową armaturę. Dopuszcza się zastosowanie armatury
innej, równoważnej, nie gorszej jakościowo i stylistycznie niż podano przykładową po
przedstawieniu do akceptacji Inwestorowi i Projektantowi.
Obliczenia zapotrzebowania wody
Zapotrzebowanie wody zimnej i ciepłej dla łazienki męskiej na parterze
Q = 0,87 dm3/s
Zapotrzebowanie wody zimnej i ciepłej dla łazienki damskiej na parterze
Q = 0,61 dm3/s
Próba ciśnieniowa
Wszystkie instalacje wodne muszą być poddane próbie ciśnienia przed zakryciem. Ciśnienie
próbne musi wynosić 1.5-krotną wartość ciśnienia roboczego. Przy próbie ciśnienia należy
starać się o możliwie niezmienną temperaturę czynnika próbnego. Próbę ciśnieniową należy
przeprowadzić jako próbę wstępną i zasadniczą. Przy próbie wstępnej należy zastosować
ciśnienie próbne, odpowiadające 1,5-krotnej wartości najwyższego możliwego ciśnienia
roboczego. Ciśnienie to musi w okresie 30 min być wytworzone dwukrotnie w odstępie 10
min. Po dalszych 30 min próby, ciśnienie nie może obniżyć się o więcej niż 0,6 bara. Nie
mogą wystąpić żadne nieszczelności. Bezpośrednio po próbie wstępnej należy przeprowadzić
próbę zasadniczą. Czas próby zasadniczej wynosi 2 godziny. W tym czasie ciśnienie próbne,
odczytane po próbie wstępnej, nie może obniżyć się więcej niż 0,2 bara. Przewody
prowadzone w warstwie podłogowej podczas ich zalewania betonem powinny pozostawać
pod ciśnieniem min 3 bary (zalecane 6 bar). Wymaganie to podyktowane jest możliwością
mechanicznego uszkodzenia rur podczas wykonywania prac budowlanych i łatwego
ewentualnego wykrycia i usunięcia uszkodzenia.
3.3

Kanalizacja sanitarna

Ścieki sanitarne z łazienek odprowadzone będą poprzez projektowane piony do istniejącej
kanalizacji w budynku. Włączenia kanalizacji z łazienek na parterze zaprojektowano w
piwnicy do istniejącej kanalizacji i do istniejących pionów w pomieszczeniach łazienek.
W pomieszczeniach łazienek na parterze zaprojektowano wymianę istniejących pionów
żeliwnych na nowe PVC od poziomu piwnicy do wysokości stropu parteru. Wymieniane
piony należy zamontować odtworzeniowo. Projektowane piony zamontować po wierzchu
ścian w obudowie z płyt GK. Rozprowadzenia i podejścia do umywalek i pisuarów wykonać
wkute w ścianach. Dokładną lokalizację podejść ustalić w trakcie budowy. Projektowane
piony należy odpowietrzyć włączając w istniejące piony. Wszystkie przewody kanalizacyjne
wykonać z rur PVC. Na pionach zamontować szczelne rewizje nad posadzką. W miejscach
rewizji zamontować drzwiczki rewizyjne (wg. proj. architektury).
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Przybory sanitarne
- Umywalka nablatowa wpuszczana owalna z syfonem np. KOŁO seria COCKTAIL 65x42cm
NR KAT. 3/865
- Umywalka dla osoby niepełnosprawnej z syfonem 65x55 np. KOŁO seria NOVA TOP bez
barier
- Odpływ umywalki stalowy chromowany z korkiem automatycznym
- Pochwyt do umywalki dla osoby niepełnosprawnej, chromowany uchylny 60 cm np. KOŁO
- Miska ustępowa podwieszana z deską wolno opadającą np. DURAVIT seria STARCK
- Miska ustępowa podwieszana dla osoby niepełnosprawnej np. KOŁO seria NOVA TOP bez
barier
- Pochwyt do miski ustępowej dla osoby niepełnosprawnej, chromowany uchylny 60 cm np.
KOŁO
- Spłuczka podtynkowa stawiana na posadzce z regulowana ilością odpływu wody np.
GEBERIT
- Przycisk dwustopniowy do spłuczki podtynkowej o kształcie okrągłym np. SCHELL
VERONA E NR KAT. 01 170 06 99
- Pisuar bezrantowy montowany do ściany z otworem od góry na baterię spłukującą np.
ROCA seria MURAL
- Przegroda pisuarowa zaokrąglona montowana do ściany 40x73 np. ROCA seria WING
- Wpust podłogowy łazienkowy PP z syfonem odpływ pionowy ruszt chromowany
W projekcie podano przykładowe przybory. Dopuszcza się zastosowanie przyborów
innych, równoważnych, nie gorszych jakościowo i stylistycznie niż podano przykładową
po przedstawieniu do akceptacji Inwestorowi i Projektantowi.
Ilość ścieków odprowadzana z łazienek wg. AWs
Ilość ścieków sanitarnych z łazienki męskiej na parterze
QAWs = 1,94 dm3/s
Ilość ścieków sanitarnych z łazienki damskiej na parterze
QAWs = 1,77 dm3/s
3.4

Izolacja termiczna

Wszystkie przewody rozprowadzające (piony i poziomy rozprowadzające) należy zaizolować
cieplnie izolacją z pianki poliuretanowej lub wełny mineralnej w płaszczu aluminiowym np.
Thermaflex o współczynniku przewodzenia ciepła λ=0,035W/mK zgodnie z Dz.U.nr 201
poz.1238 z 6 listopada 2008r. i wymaganiami producenta izolacji oraz oznakować zgodnie z
wymogami PN-70/N-02170.
Minimalne grubości warstwy izolacji właściwej na przewodach rozprowadzających instalacji
wody ciepłej, cyrkulacyjnej:
Rodzaj przewodu lub komponentu
mm
Średnica wewnętrzna do 22mm
Średnica wewnętrzna od 22mm do 35mm

Grubość warstwy izolacyjnej
mm
20
30
9
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Średnica wewnętrzna od 35mm do 100mm

równa średnicy wewnętrznej rury

Przewody rozprowadzające wody zimnej należy zaizolować izolacją z pianki poliuretanowej
lub wełny mineralnej o grubości 9 mm np. Thermaflex.
Przewody wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej w ścianach (podejścia do przyborów)
zaizolować cieplnie izolacją o grubości 6mm np. Thermaflex.
W przypadku, gdy materiał izolacyjny charakteryzuje się inną wartością współczynnika
przewodzenia ciepła niż λ=0,035W/mK, to minimalną grubość izolacji właściwej należy
odpowiednio skorygować, a zastosowanie innych równoważnych materiałów izolacyjnych
należy uzgodnić z projektantem.
3.5

Instalacja centralnego ogrzewania

W pomieszczeniach doprowadzona jest istniejąca instalacja c.o. wodna dwururowa z rur
stalowych. W łazienkach na parterze grzejniki należy wymienić na nowe, podłączenie w istn.
podejścia. Grzejniki w pomieszczeniu za wc należy zdemontować, a podejścia zaślepić.
Zaprojektowano grzejniki stalowe 4 kolumnowe członowe w stylu grzejników żeliwnych wg.
opisu na rysunkach. Grzejniki należy wyposażyć w odpowietrzniki ręczne oraz głowice
termostatyczne. Na przewodzie powrotnym zamontować zawór podłączeniowy do grzejników
z zaworem odcinającym, aby umożliwić demontaż grzejnika bez wyłączania instalacji c.o.. Po
zamontowaniu grzejnika należy wykonać próby szczelności. Armatura i grzejniki powinny
być przewidziane na wysokie parametry pracy instalacji c.o.. Nie przewiduje się prowadzenia
odgałęzień instalacji c.o. do grzejników w izolacji termicznej.
Próba szczelności
Instalację c.o. należy poddać próbie szczelności na ciśnienie 0,6 MPa w ciągu 24 godzin
zgodnie z wymaganiami zawartymi w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót
budowlano-montażowych” Tom II.
Dane ogólne
Przyjęte temperatury obliczeniowe:
Temperatura zewnętrzna: -20°C
Temperatura w łazienkach: +20°C
4.

UWAGI KOŃCOWE

•
•

Wszystkie wymiary należy sprawdzić w naturze,
Wszystkie rozbieżności między stanem faktycznym, a projektowanym należy
omówić z projektantem w trakcie realizacji, ewentualne kolizje zostaną
rozwiązane w trakcie nadzoru autorskiego,
Montaż wszystkich urządzeń wykonać zgodnie z wytycznymi producenta,
Wszystkie zastosowane urządzenia i materiały muszą posiadać
aprobaty techniczne i atesty,
Roboty nie ujęte w dokumentacji a wynikające z technologii budowy,
zastosowania materiałów lub montażu urządzeń powinny być uwzględnione w
kosztorysie ofertowym Wykonawcy, a brak ich wyszczególnienia w dokumentacji
nie może stanowić podstawy do roszczeń finansowych Wykonawcy w stosunku do
Inwestora lub Biura Projektów,
Rury i armatura wody pitnej muszą mieć atest Państwowego Zakładu Higieny,

•
•
•

•
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•
•

•

•

Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp pod
nadzorem osób uprawnionych,
Instalację c.o. należy wykonać i odbierać zgodnie z „Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robót Instalacji centralnego Ogrzewania” - wymagania
techniczne CORBIT INSTAL zeszyt 6 (maj 2003),
Instalację wodociągową należy wykonać i odbierać zgodnie
z „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociągowych”
- wymagania techniczne CORBIT INSTAL zeszyt 7 (lipiec 2003).
Instalację kanalizacyjną należy wykonać i odbierać zgodnie
z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych” –
wymagania techniczne CORBIT INSTAL zeszyt 12 (wrzesień 2006).
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5.

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

5.1.

Zakres robót

Inwestycja obejmuje wykonanie instalacji wewnętrznej wod-kan i centralnego ogrzewania w
istniejących łazienkach damskiej i męskiej na poziomie parteru z instalacjami w
pomieszczeniach technicznych pod łazienkami w piwnicy w Teatrze Dramatycznym w
budynku PKiN przy pl. Defilad w Warszawie.
5.2.

Istniejące obiekty budowlane

Pomieszczenia przeznaczone pod inwestycję są istniejące.
5.3.

Elementy zagospodarowania działki mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa
i zdrowia ludzi

W miejscu lokalizacji remontowanych łazienek nie występują elementy, które mogą stwarzać
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.
5.4.

Zagrożenia mogące wystąpić podczas realizacji robót

W trakcie realizacji robót mogą wystąpić zagrożenia związane z prowadzeniem prac na
wysokości powyżej 1,0 m.
5.5.

Instruktaż pracowników

Przed podjęciem pracy przez pracowników należy:
• sprawdzić posiadanie aktualnych badań lekarskich wszystkich pracowników
• przeszkolić każdego pracownika pod względem b.h.p. na stanowisku pracy,
przeszkolenie takie powinno być poświadczone przez każdego podpisem
złożonym na dokumencie przechowywanych u Kierownika Budowy
5.6.

Środki techniczne

Budowa powinna być wyposażona w apteczkę, instrukcję pierwszej pomocy, spis telefonów
kontaktowych osób, instytucji, które należy powiadomić w razie wypadku. Wszystkie miejsca
niebezpieczne powinny być prawidłowo oznakowane.
Projektant:
mgr inż. Karol Sarnacki
upr. bud. MAZ/0210/PWOS/011
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