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OPIS TECHNICZNY 

 
Do projektu wykonawczego budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej, przebudowy instalacji 
wewnętrznej kanalizacji sanitarnej oraz remontu instalacji zewnętrznej kanalizacji sanitarnej             

dla budynku służby zdrowia.  
Budynek „B” Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu przy pl. Hirszfelda 12 

Kategoria obiektu budowlanego - XI 
 
 

 
1. DANE OGÓLE 
 

 Inwestor: Dolnośląskie Centrum Onkologiczne we Wrocławiu, pl. Hirszfelda 12,                   
53-413 Wrocław 

 Lokalizacja budynku: Wrocław, pl. Hirszfelda 12, działka nr 9, AM-23,obręb 
Południe 

 
 
 

2. MATERIAŁY WYJŚCIOWE 
 

 Plan sytuacyjno-wysokościowy terenu w skali 1:500 
 Projekt architektoniczno-budowlany budynku 
 Inwentaryzacja budowlana działki wraz z terenem przyległym oraz z 

zabudowaniami do celów projektowania instalacji sanitarnych 
 Zapewnienie odbioru ścieków oraz określenie warunków przyłączenia do sieci 

kanalizacyjnej dla istniejącego budynku służby zdrowia – budynek „B” we 
Wrocławiu przy pl. Hirszfelda 12, działka nr 9, AM-23, obręb Południe, wydane 
przez MPWiK Wrocław nr 043827/18/KOU/ZJa z dnia 19.09.2018 r. 

 Uzgodnienie PB przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku służby zdrowia                
– budynek „B” we Wrocławiu przy pl. Hirszfelda 12, działka nr 9, AM-23, obręb 
Południe, wydane przez MPWiK Wrocław nr 39258/Ks/2018 z dnia 23.10.2018r  

 Prawo Budowlane Dz. U. nr 89 poz. 414 z 1994 r. 
 Obowiązujące Polskie Normy oraz Normy Branżowe 
 

 
 

3. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 
 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa nowego przyłącza kanalizacji 
sanitarnej do budynku oraz przebudowa instalacji wewnętrznej i zewnętrznej kanalizacji 
sanitarnej w budynku i terenie przyległym – budynek „B” we Wrocławiu przy                   
pl. Hirszfelda 12, działka nr 9, AM-23, obręb Południe.       
Zgodnie z pismem wydanym przez MPWiK Wrocław nr 043827/18/KOU/ZJa z dnia 
19.09.2018 r. informuje się, że: 
- odbiór ścieków bytowych z budynku zapewniony jest do istniejącej miejskiej sieci 
kanalizacji ogólnospławnej kamionkowej dn 0,3m w ulicy pl. Hirszfelda.   
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      3.1. INFORMACJE OGÓLNE  
               

Budynek służby zdrowia – budynek „B” Dolnośląskiego Centrum Onkologii we 
Wrocławiu przy pl. Hirszfelda 12 posiada wewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej, 
która wyprowadzona jest z budynku od strony północnej i podłączona do istniejącej 
kanalizacji zewnętrznej na podwórzu działki nr9 w studni zbiorczej rewizyjnej betonowej 
dn1000mm w odległości 2,0m od budynku oraz 11,8m od granicy działki. 
Od studni zbiorczej przy budynku ścieki kanalizacyjne odprowadzone są do miejskiej sieci 
kanalizacji ogólnospławnej w ulicy pl. Hirszfelda poprzez istniejące przyłącze 
kanalizacyjne kamionka dn150mm.  
Istniejące przyłącze kanalizacyjne dn150mm odprowadzające ścieki sanitarne oraz 
deszczowe z budynku „B” nie jest wydajne gdyż nie odbiera w pełni całej ilość ścieków z 
budynku. Powstaje zator na przyłączu a następnie „cofki” i zalewanie budynku w 
piwnicach.  
 
 
 

3.2. INFORMACJE TECHNICZNE DOTYCZĄCE ISTNIEJĄCEJ KANALIZACJI  
 SANITARNEJ 
 

a) Stan istniejącego odcinka przyłącza kanalizacyjnego dn150 kamionka od sieci 
ogólnospławnej w ulicy do studni rewizyjnej przy budynku jest dobry, przyłącze jest czynne.  
b)  Istniejąca studnia rewizyjna na przyłączu kanalizacyjnym zlokalizowana jest na terenie 
działki nr9 w odległości 2,0m od budynku i 11,8m od granicy działki. 
Zagłębienie studni wynosi 2,53m.  
Jej stan techniczny jest zły, studnia jest nieszczelna.  
c)  Instalacja sanitarna zewnętrzna istniejąca na odcinku od budynku do studni rewizyjnej 
jest instalacją starą, żeliwną dn150mm. 
Jej stan techniczny jest zły, kanalizacja jest nieszczelna o zbyt małej przepustowości. 
d)  Instalacja sanitarna wewnętrzna istniejąca w obrębie piwnic jest instalacją starą, żeliwną 
dn150mm i dn100mm.  
Jej stan techniczny jest zły, kanalizacja jest nieszczelna o zbyt małej przepustowości. 
Główny poziom kanalizacji sanitarnej wewnętrznej przebiega pod poziomem posadzki w 
piwnicy na głębokości 0,4-1,2m. Widoczne są istniejące piony kanalizacyjne żeliwne oraz 
pcv, które schodzą z poziomu parteru pod posadzkę piwnicy gdzie łączą się z głównym 
poziomem kanalizacyjnym. W piwnicach znajdują się istniejące sanitariaty  wyposażone w 
miski ustępowe i umywalki oraz gabinety lekarskie i pomieszczenia socjalne wyposażone w 
umywalki i zlewozmywaki. Na poziomie posadzki w piwnicach znajdują się również wpusty 
piwniczne żeliwne.  
Budynek nie posiada żadnych urządzeń przeciwzalewowych zamontowanych na instalacji 
kanalizacyjnej przed wyjściem kanalizacji sanitarnej z budynku oraz poza budynkiem.  
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3.3 OPIS PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH  

     
3.3.1. PRZYŁĄCZE KANALIZACYJNE 
 
Projektuje się nowe przyłącze kanalizacji sanitarnej do budynku z rur kamionkowych o 
średnicy dn150mm. Przewody należy układać na ok. 10cm podsypce z piasku. 
Wypoziomowana podsypka musi być luźno ułożona i nie ubita, aby zapewnić odpowiednie 
podparcie dla rury i kielicha. Przyłącze należy wpiąć do istniejącej sieci kanalizacji 
ogólnospławnej kamionkowej dn300 w ulicy za pomocą zamontowania na sieci trójnika 
kamionkowego dn 300 z odejściem dn 150 pod kątem 45°. Projektuje się wycięcie w 
istniejącym rurociągu sieci kanalizacyjnej  odcinka o długości odpowiadającej wymiarom 
projektowanego trójnika dn 300/150/45° oraz króćca przyłączeniowego L=60cm. 
Połączenie trójnika i króćca z istniejącą siecią kanalizacyjną należy wykonać za pomocą 
manszet naprawczych typu ciężkiego „2B” dn 300. Następnie zamontować do trójnika łuk 
kamionkowy dn 150 o kącie 45° w celu skierowania przyłącza prostopadle do sieci i 
budynku. Za kolanem należy wykonać odcinek prosty z rur kamionkowych w kierunku 
budynku. 
Przejście rurociągu pod fundamentem budynku należy wykonać w rurze osłonowej 
stalowej dn355mm, L=2,00m. Jeżeli zajdzie konieczność przejścia rurociągu przez ścianę 
fundamentową należy przejście wykonać przewiertem.  
Z uwagi na brak miejsca między budynkiem a granicą działki na posadowienie studni 
rewizyjnej na przyłączu, projektuje się wprowadzić przyłącze kanalizacji sanitarnej do 
budynku i zamontować w piwnicy budynku studnię rewizyjną czyszczakiem. 
Projektuje się w studnię rewizyjną szczelną PCV dn 800 z wbudowanym czyszczakiem,  
typ np. Kessel Controlfix LW800 T1 lub równoważny, zlokalizowaną w pomieszczeniu 
technicznym wodomierza głównego w piwnicy budynku w odległości 1,20m od ściany 
zewnętrznej. 
Połączenie studni z przyłączem należy wykonać za pomocą kształtek przejściowych                   
pcv-kamionka. Do studni rewizyjnej na przyłączu będzie wpięta instalacja wewnętrzna 
kanalizacji sanitarnej odprowadzająca ścieki z budynku. 
 
Przebieg trasy rurociągu oraz lokalizację urządzeń pokazano na rysunkach. 
 
 
3.3.2. INSTALACJA WEWNĘTRZNA KANALIZACJI SANITARNEJ  
 
Projektuje się rozdział budynku na dwa niezależne odcinki instalacji kanalizacji sanitarnej 
wewnętrznej, gdzie większy z nich w części „A” (prawe/lewe skrzydło budynku) będzie 
odprowadzony do projektowanego nowego dodatkowego przyłącza kanalizacji sanitarnej 
jednocześnie odciążając istniejące przyłącze kanalizacyjne ze zbyt dużego odbioru ścieków 
z budynku. Drugi, mniejszy odcinek kanalizacji sanitarnej wewnętrznej w części „B” (lewe 
skrzydło budynku) będzie odprowadzony do istniejącego przyłącza kanalizacyjnego 
wychodząc z budynku po istniejącej trasie w kierunku studni rewizyjnej Sk3 na przyłączu 
na terenie posesji. 
W piwnicach budynku pod posadzką znajduje się kanał technologiczny ciepłowniczy, który 
należy wykorzystać dla celów prowadzenia nowej projektowanej instalacji kanalizacji 
sanitarnej wewnętrznej po uprzednim usunięcie z niego nieczynnych instalacji grzewczych.  
Kanalizację sanitarną poniżej poziomu posadzki piwnicy projektuje z rur PCV SN8 Ø160 
oraz z rur PCV SN8 Ø110 łączoną na uszczelki zachowując odpowiednie spadki dla rur 
Ø160 i=min.1,5% , dla rur Ø110 i=min.2,0%. 
Instalację kanalizacyjną należy prowadzić w kierunku przyłączy kanalizacyjnych w kanale 
technologicznym oraz miejscami w nowych wykopach. Rurociągi prowadzone w kanale 
technologicznym oraz w wykopach wąskoprzestrzennych wewnątrz budynku należy 
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układać na ok. 10cm podsypce z piasku. Wypoziomowana podsypka musi być luźno 
ułożona i nie ubita, aby zapewnić odpowiednie podparcie dla rury i kielicha. 
Po ułożeniu rurociągów i przed zasypaniem należy odcinkowo wykonać próbę szczelności.  
Projektuje się docelowo zasypanie piaskiem istniejących kanałów technologicznych na 
całej długości po ułożeniu w nich nowej kanalizacji sanitarnej wewnętrznej. Po zasypaniu 
rurociągów w kanałach i wykopach do wysokości 15cm poniżej poziomu posadzki należy 
warstwę zasypki zagęścić do wymagalnej wartości zagęszczenia gruntu, a następnie 
wykonać podłoże betonowe pod docelową warstwę wykończeniową.  
Wszystkie niezinwentaryzowane i odkryte w trakcie budowy odgałęzienia i podejścia 
kanalizacji sanitarnej należy podłączyć na trasie prowadzonych prac do nowej 
projektowanej kanalizacji sanitarnej odcinając podłączenia od innych rurociągów. 
 
 
Instalacja kanalizacji sanitarnej w części „A” (prawe/lewe skrzydło budynku)  
Piony kanalizacyjne K1 – K15 : 
Projektuje się rozdział kanalizacji sanitarnej w części „A” na dwie niezależne, biegnące 
równoległe instalacje podposadzkowe, gdzie jedna z nich będzie odbierać ścieki sanitarne 
tylko z poziomu piwnic, natomiast druga będzie odbierać ścieki sanitarne z pozostałych 
kondygnacji budynku zlokalizowanych powyżej poziomu terenu. 
Instalację połączyć należy z nowym przyłączem kanalizacji sanitarnej zakończonym 
studnią rewizyjną Sk1 PCV Dn800mm w pomieszczeniu technicznym wodomierza 
głównego.  
Przed miejscem połączenia kanalizacji wewnętrznej części „A” z przyłączem kanalizacji 
sanitarnej w pomieszczeniu technicznym wodomierza głównego na rurociągu należy 
zamontować urządzenie przeciwzalewowe zamontowane w studni rewizyjnej Sk2                 
pcv Dn800 – zawór zwrotny dn150 z pompą typ np. Kessel Pumpfix F Komfort dn150 / 
LW800 T1 lub równoważny. 
Kanalizację sanitarną odbierającą ścieki sanitarne z przyborów sanitarnych w piwnicy 
należy wymienić w całości wraz z podejściami pod urządzenia. Wpusty piwniczne muszą 
być zabezpieczone przewzalewowo wbudowanymi zaworami zwrotnymi typ np. Kessel 
wpust piwniczny Der Uniwersale dn100 z rusztem nierdzewnym lub równoważny.  
Kanalizację sanitarną odbierającą ścieki sanitarne z pozostałych kondygnacji budynku 
zlokalizowanych powyżej poziomu terenu należy wymienić do każdego istniejącego pionu 
kanalizacyjnego do wysokości 0,5m nad posadzką w piwnicy wraz z zamontowaniem na 
pionach nowych czyszczaków rewizyjnych szczelnych. Po etapowym ułożeniu rurociągu i 
przed zasypaniem należy wykonać próbę szczelności instalacji w wykopie poprzez zalanie rur 
wodą na okres 1 godziny. Wynik uzna się jako pozytywny jeżeli w tym czasie nie nastąpi ubytek 
wody w instalacji. Po wykonaniu próby szczelności z wynikiem pozytywnym można przystąpić do 
zasypania rurociągu i wykopu. 
Wszystkie projektowane piony instalacji kanalizacyjnej odbierającej ścieki z urządzeń 
zlokalizowanych poniżej poziomu terenu są pionami odpowietrzającymi i należy podłączyć je do 
najbliższych istniejących pionów kanalizacyjnych pod stropem piwnicy. 
Przebieg trasy rurociągów oraz lokalizację urządzeń pokazano na rysunkach. 
 
Instalacja kanalizacji sanitarnej w części „B” (lewe skrzydło budynku) 
Piony kanalizacyjne K16 – K22: 
Projektuje się rozdział kanalizacji sanitarnej w części „B” na dwie niezależne, biegnące 
równoległe instalacje podposadzkowe, gdzie jedna z nich będzie odbierać ścieki sanitarne 
tylko z poziomu piwnic, natomiast druga będzie odbierać ścieki sanitarne z pozostałych 
kondygnacji budynku zlokalizowanych powyżej poziomu terenu. 
Instalację połączyć należy z istniejącym przyłączem kanalizacyjnym wyprowadzając 
rurociąg przez północną ścianę zewnętrzną budynku w kierunku studni rewizyjnej Sk3 
dn1000mm na ternie działki Inwestora w odległości 2,0m od budynku. 
Przed wyjściem z budynku kanalizacji wewnętrznej części „B” w pomieszczeniu socjalnym 
należy zamontować urządzenie przeciwzalewowe zamontowane pod posadzką piwnicy w 
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obudowie szczelnej – zawór zwrotny dn150 typ np. Kessel Staufix FKA dn150 Komfort 
lub równoważny. 
Kanalizację sanitarną odbierającą ścieki sanitarne z przyborów sanitarnych w piwnicy 
należy wymienić w całości wraz z podejściami pod urządzenia. Wpusty piwniczne muszą 
być zabezpieczone przeciwzalewowo wbudowanymi zaworami zwrotnymi typ np. Kessel 
wpust piwniczny Der Uniwersale dn100 z rusztem nierdzewnym lub równoważny.  
Kanalizację sanitarną odbierającą ścieki sanitarne z pozostałych kondygnacji budynku 
zlokalizowanych powyżej poziomu terenu należy wymienić do każdego istniejącego pionu 
kanalizacyjnego do wysokości 0,5m nad posadzką w piwnicy wraz z zamontowaniem na 
pionach nowych czyszczaków rewizyjnych szczelnych. Po etapowym ułożeniu rurociągu i 
przed zasypaniem należy wykonać próbę szczelności instalacji w wykopie poprzez zalanie rur 
wodą na okres 1 godziny. Wynik uzna się jako pozytywny jeżeli w tym czasie nie nastąpi ubytek 
wody w instalacji. Po wykonaniu próby szczelności z wynikiem pozytywnym można przystąpić do 
zasypania rurociągu i wykopu. 
Wszystkie projektowane piony instalacji kanalizacyjnej odbierającej ścieki z urządzeń 
zlokalizowanych poniżej poziomu terenu są pionami odpowietrzającymi i należy podłączyć je do 
najbliższych istniejących pionów kanalizacyjnych pod stropem piwnicy. 
Przebieg trasy rurociągów oraz lokalizację urządzeń pokazano na rysunkach. 
 
 
3.3.3. INSTALACJA ZEWNĘTRZNA KANALIZACJI SANITARNEJ  
 
Projektuje się wymianę odcinka instalacji zewnętrznej kanalizacji sanitarnej od budynku do 
studni rewizyjnej Sk3 dn1000 zlokalizowanej na terenie działki Inwestora w odległości 
2,0m od budynku. 
Projektuje się również renowację istniejącej studni rewizyjnej Sk3 betonowej Dn1000mm 
lub jej wymianę na nową szczelną pcv Dn1000mm typ np. Kessel LW1000 H4 lub 
równoważny . 
W związku z wypłyceniem poziomu instalacji wewnętrznej kanalizacji sanitarnej pod 
posadzką piwnicy w budynku zmieni się również rzędna wpięcia projektowanej instalacji 
zewnętrznej kanalizacji sanitarnej do studni rewizyjnej Sk3. Rzędna dna studni rewizyjnej 
pozostaje bez zmian z uwagi na poziom istniejącego przyłącza kanalizacyjnego.                
W związku z powyższym wpięcie nowej instalacji zewnętrznej kanalizacji sanitarnej do 
studni Sk3 rewizyjnej należy wykonać kaskadowo.  
Kanalizację sanitarną zewnętrzną projektuje z rur PCV SN8 Ø160 łączoną na uszczelki 
zachowując odpowiednie spadki dla rur Ø160 i=min.1,5% prowadząc w wykopie 
wąskoprzestrzennym od budynku w kierunku studni rewizyjnej Sk3. Przewody należy 
układać na ok. 10cm podsypce z piasku. Wypoziomowana podsypka musi być luźno 
ułożona i nie ubita, aby zapewnić odpowiednie podparcie dla rury i kielicha. 
Po etapowym ułożeniu rurociągu i przed zasypaniem należy wykonać próbę szczelności 
instalacji w wykopie poprzez zalanie rur wodą na okres 1 godziny. Wynik uzna się jako pozytywny 
jeżeli w tym czasie nie nastąpi ubytek wody w instalacji.  
Po wykonaniu pozytywnej próby szczelności warstwę zasypki zagęścić do wymagalnej 
wartości zagęszczenia gruntu, a następnie wykonać uzupełnienie górnej warstwy wykopu 
gruntem rodzimym doprowadzając teren do stanu pierwotnego zastanego przed 
przystąpieniem do robót. 
Przebieg trasy rurociągów oraz lokalizację urządzeń pokazano na rysunkach. 
 

 
3.3.4. ROBOTY ZIEMNE ZEWNĘTRZNE 

 
Wykopy pod przyłącze kanalizacyjne oraz instalację zewnętrzną kanalizacji sanitarnej 
wykonywać mechanicznie. W miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem roboty 
ziemne prowadzić ręcznie. Przewody należy układać w wykopie wąskoprzestrzennym przy 
zastosowaniu pełnych umocnień ścian wykopów. Przewody układać bezpośrednio na 
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ręcznie wyrównanym podłożu z piasku  na dnie wykopu. Po ułożeniu odcinka przyłącza 
kanalizacyjnego i instalacji kanalizacji zewnętrznej należy zastosować obsypkę rur 
piaskiem do gr 30cm odpowiednio zagęszczając. Projektuje się całkowitą wymianę gruntu 
zasypując wykopy piaskiem odpowiednio warstwami ubijając. Po zasypaniu wykopów i 
przed uzupełnieniem warstwy nawierzchniowej należy wykonać badanie zagęszczenia gruntu sondą 
dynamiczną. Wartość współczynnika zagęszczenia po wypełnieniu i zagęszczeniu wykopów musi 
wynieść is ≥ 0,97. Nawierzchnie terenu zewnętrznego po przygotowaniu podłoża należy 
doprowadzić do stanu pierwotnego zastanego prze przystąpieniem do robót budowlanych. 
Wszystkie projektowane rzędne geodezyjne należy zweryfikować jako rzeczywiste w trakcie 
wykonywania robót. 
 

 
3.3.5. ROBOTY ZIEMNE WEWNĘTRZNE 
 
Wykopy pod instalację wewnętrzną kanalizacji sanitarnej wewnątrz budynku należy 
wykonywać ręcznie po uprzednim rozebraniu warstwy posadzki. Posadzkę należy rozebrać 
za pomocą nacięć wzdłużnych i porzecznych oraz rozkuć mechanicznych. Przewody 
należy układać w wykopie wąskoprzestrzennym przy zastosowaniu pełnych umocnień 
ścian wykopów. Przewody układać bezpośrednio na ręcznie wyrównanym podłożu z 
piasku  na dnie wykopu. Po ułożeniu rurociągów instalacji wewnętrznej kanalizacyjnej 
należy zastosować obsypkę rur piaskiem do gr 30cm odpowiednio zagęszczając.  
Projektuje się całkowitą wymianę gruntu zasypując wykopy piaskiem odpowiednio 
warstwami ubijając. 
Po zasypaniu rurociągów do wysokości 15cm poniżej poziomu posadzki należy warstwę 
zasypki zagęścić do wymagalnej wartości zagęszczenia gruntu is≥0,97, a następnie 
wykonać podłoże betonowe pod docelową warstwę wykończeniową.  
Jeżeli zajdzie konieczność przejścia rurociągów przez ściany fundamentowe należy 
przejścia wykonać przewiertem. 
Wszystkie projektowane rzędne geodezyjne należy zweryfikować jako rzeczywiste w trakcie 
wykonywania robót. 

 
 
4. UWAGI DOTYCZĄCE TECHNOLOGII PROWADZENIA PRAC 

 
4.1. Roboty budowlane planowane w projekcie: 
 
1.  przeprowadzenie prac ziemnych etapowych obejmujących wykonanie wykopów o 

głębokości do 2,6m i szerokości do 1,1m na odcinkach: 
a) budowa nowego przyłącza kanalizacji sanitarnej - od istniejącej sieci 

kanalizacyjnej w ulicy (pl.Hirszfelda) do budynku B (ściana frontowa),  
b) remont instalacji zewnętrznej kanalizacyjnej - od wyjścia kanalizacji sanitarnej 

z budynku B na terenie podwórza (od strony ul.Zielińskiego) do studni 
rewizyjnej Sk3 istniejącej betonowej dn1000 w odległości 2,0m od budynku 
(remont obejmuje również istniejącą studnię Sk3 betonową dn1000).  

c) przebudowa instalacji wewnętrznej podposadzkowej kanalizacji sanitarnej              
- zakres obejmuje pomieszczenia piwnic całego budynku 

2. wykonanie prac budowlanych montażu rurociągów kanalizacyjnych dn150 kamionka oraz 
dn160 PCV w wykopach  

3. wykonanie montażu urządzeń rewizyjnych i przeciwzalewowych na rurociągach 
kanalizacyjnych w wykopach: studnia sanitarna z wbudowaną rewizją szczelną, zawór 
automatyczny przeciwzalewowy z pompą wbudowany w studni rewizyjnej, zawór 
automatyczny przeciwzalewowy podposadzkowy, wpusty podłogowe z wbudowanym 
zaworem ręcznym przeciwzalewowym.  

4. zasypanie wykopów zewnętrznych wraz z odtworzeniem nawierzchni terenu ulicy i 
podwórza do stanu pierwotnego zastanego przed rozpoczęciem robót.  
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5. zasypanie wykopów wewnętrznych wraz z odtworzeniem okładzin pomieszczeń do stanu 
pierwotnego zastanego przed rozpoczęciem robót.  

6. wymiana okładziny podłogowej i ściennej : 
6a. pomieszczenia z okładziną starą - w pomieszczeniach piwnicy budynku gdzie będą 
wykonywane prace rozbiórkowe i rozkopowe projektuje się na całej powierzchni 
pomieszczeń rozebranie istniejącej posadzki i w zależności od jej rodzaju montaż nowych 
płytek ceramicznych podłogowych gresowych o odpowiedniej klasie odporności 
antypoślizgowej i twardości lub uzupełnienie posadzki cementowej wraz z pomalowaniem 
jej farbą posadzkową o odpowiedniej klasie ścieralności.   
6b.  pomieszczenia z okładziną nową - w pomieszczeniach piwnicy budynku gdzie będą 
wykonywane prace rozbiórkowe i rozkopowe projektuje się minimalne rozebranie 
istniejącej okładziny posadzki i ścian umożliwiające prace budowlane wraz z 
zabezpieczeniem przed uszkodzeniami mechanicznymi wszystkich powierzchni podłóg i 
ścian sąsiadujących z miejscem prowadzonych robót. Nowe okładziny w pomieszczeniach 
remontowanych należy dopasować kolorystycznie i połączyć z istniejącymi okładzinami.  
 
 

4.2. Wytyczne projektowe i branżowe: 

 
1. Przed przystąpieniem do robót ziemnych związanych z wykopami liniowymi należy 

wykonać następujące odkrywki: 
a) odkrywka posadowienia fundamentów ściany zewnętrznej w celu ustalenia ich 

zagłębienia i wielkości 
b) odkrywka posadowienia fundamentów schodów wejściowych do budynku 

zlokalizowanych blisko projektowanego wykopu pod przyłącze kanalizacyjne w 
celu ustalenia ich zagłębienia i wielkości 

c) odkrywka wyjścia istniejącej instalacji kanalizacji sanitarnej z budynku od 
strony podwórza w celu lokalizacji  

2. Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych po dokonaniu oględzin posadowienia 
schodów i ściany zewnętrznej budynku należy zabezpieczyć odpowiednio schody przed 
naruszeniem ich konstrukcji. 

3. Wykopy na zewnątrz budynku należy wykonywać mechanicznie z zastosowaniem pełnego 
szalowania ścian wykopu, lecz w miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem terenu 
roboty ziemne należy prowadzić ręcznie. 

4. Rozbiórki i wykopy wewnątrz budynku w piwnicach należy prowadzić ręcznie z 
zastosowaniem pełnego szalowania ścian wykopu. 

5. Jeżeli zajdzie konieczność przejścia rurociągu przez ścianę fundamentową należy przejście 
wykonać przewiertem – zabrania się używania narzędzi kujących mechanicznych i 
pneumatycznych mogących naruszyć konstrukcję budynku. 

6. Prace wykończeniowe związane z zasypaniem wykopu na całym odcinku należy 
wykonywać mechanicznie warstwami ubijając. 

7. Instalacja elektryczna zasilania i sterowania automatycznych zaworów przeciwzalewowych 
zwrotnych :  
7a. automatyczny zawór zwrotny z pompą zamontowany w studni w pomieszczeniu 
piwnicy nr20 wodomierza głównego – doprowadzić zasilanie z najbliższej tablicy 
rozdzielczej elektrycznej w piwnicy budynku do tablicy sterowniczej urządzenia, która 
zamontowana będzie w pomieszczeniu nr20 w odległości max. 2,0m od studni z zaworem 
zwrotnym. 
7b. automatyczny zawór zwrotny podposadzkowy zamontowany w studni w pomieszczeniu 
piwnicy nr01s pomieszczenie socjalne – doprowadzić zasilanie z najbliższej tablicy 
rozdzielczej elektrycznej w piwnicy budynku do tablicy sterowniczej urządzenia, która 
zamontowana będzie w pomieszczeniu nr01s w odległości max. 2,0m od studni z zaworem 
zwrotnym. 
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5. UWAGI I INFORMACJE KOŃCOWE 
 

 Zakończone roboty na przyłączu kanalizacyjnym przed zasypaniem zgłosić do pomiaru 
geodezyjnego 

 Budynek zaopatrzony jest w wodę z miejskiej sieci wodociągowej poprzez istniejące 
przyłącze wodociągowe – ujęć własnych brak. 

 Wody opadowe i roztopowe są odprowadzone do miejskiej sieci kanalizacji 
ogólnospławnej  w ulicy pl. Hirszfelda. 

 Wszystkie przybory sanitarne zlokalizowane poniżej poziomu terenu w budynku należy 
zabezpieczyć urządzeniami przeciwzalewowymi. 

 Wpięcia do sieci kanalizacyjnej może dokonać tylko właściciel sieci lub osoba przez 
niego upoważniona  

 Całość robót wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru 
robót budowlano-montażowych” t2 

 Informacja na temat planu BIOZ – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
dnia 23.06.2003 r w sprawie  informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na paragraf 6 pkt 1a 
(wykonywanie wykopów o ścianach pionowych o głębokości większej niż 1,5m) na 
etapie wykonawstwa wymagany jest plan BIOZ 

 Odstępstwa od projektu - nieistotne odstępstwa od projektu budowlanego są możliwe, o 
ile nie spowodują naruszenia obowiązujących przepisów lub zasad sztuki budowlanej. 
Podany w projekcie i specyfikacjach technicznych materiał stanowi propozycję 
projektanta.    

 W związku z tym, że roboty budowlane będą prowadzone na czynnym obiekcie 
budynku użyteczności publicznej (budynek służby zdrowia) bez możliwości 
wyłączenia jego użytkowania podczas wykonawstwa przewiduje się pracę w 
systemie wielozmianowym uzależnionym od funkcjonowania obiektu. Z powyższym 
należy przewidzieć prowadzenie robót w godzinach nocnych, zwłaszcza przy 
robotach głośnych - rozbiórkowych, wyburzeniowych oraz podczas przepinania 
instalacji kanalizacyjnej. Wszystkie prace należy przed przystąpieniem do ich 
realizacji uzgodnić z Inwestorem spisując dzienny harmonogram prac na obiekcie 
czynnym. 

 
 
 
 
 
 
 
                                                          Opracował: 
        
          Inż. Adam Grajper 
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SCHEMAT ETAPOWANIA ROBÓT - HARMONOGRAM PRAC 
 
 
 
ETAP 1  

Ulica pl. Hirszfelda, Budynek przyziemie pom.nr 20  

(pomieszczenie wodomierza głównego):  

 
1. Wykonanie nowego przyłączą kanalizacji sanitarnej do budynku. 

2. Montaż w pom.nr 20 studni rewizyjnej na przyłączu oraz studni zbiorczej 

    kanalizacyjnej z zaworem zwrotnym. 

3. Wyjście kanalizacją sanitarną do pomieszczenia nr 21 

4.Roboty budowlane wykończeniowe - przywrócenie ulicy oraz pomieszczenia nr.20  

   do stanu używalności 

 
ETAP 2  

Budynek przyziemie - pom. nr 19 - 35, korytarz  

Piony kanalizacyjne K1 - K10: 

 
1. Demontaż starej instalacji c.o. w kanałach ciepłowniczych 

2. Wykonanie głównego poziomu kanalizacji sanitarnej dla urządzeń znajdujących się na 

    kondygnacjach powyżej poziomu terenu oraz kanalizacji sanitarnej z budynku "C" – 

    rozpocząć od pom.nr 21  

3. Wykonanie głównego poziomu kanalizacji sanitarnej dla urządzeń znajdujących się na 

    kondygnacji poniżej poziomu terenu - rozpocząć od pom.nr 21  

4. Przepięcie istniejących pionów kanalizacji sanitarnej z kondygnacji powyżej poziomu  

    terenu, budynku "C" oraz urządzeń w pomieszczeniach nr.34 i nr 33 do głównego 

    poziomu kanalizacji sanitarnej 

5. Wymiana podejść pod urządzenia wraz z urządzeniami (istniejącymi) zlokalizowanymi 

     w pomieszczeniach położonych poniżej poziomu terenu i podłączeniem do głównego 

     poziomu kanalizacji sanitarnej 

6. Roboty budowlane wykończeniowe - przywrócenie pomieszczeń objętych robotami 

     budowlanymi do stanu używalności 
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ETAP 3  

Budynek przyziemie - pom. nr 6, 11 - 18, korytarz  

Piony kanalizacyjne K11 - K15 

 
1. Demontaż starej instalacji c.o. w kanałach ciepłowniczych 

2. Wykonanie głównego poziomu kanalizacji sanitarnej dla urządzeń znajdujących się na 

    kondygnacjach powyżej poziomu terenu - rozpocząć od korytarza przy pom.nr 21  

3. Wykonanie głównego poziomu kanalizacji sanitarnej dla urządzeń znajdujących się na 

     kondygnacji poniżej poziomu terenu   

     - rozpocząć od korytarza przy pom.nr 21  

4. Przepięcie istniejących pionów kanalizacji sanitarnej z kondygnacji powyżej poziomu 

     terenu do głównego poziomu kanalizacji sanitarnej 

5. Wymiana podejść pod urządzenia wraz z urządzeniami (istniejącymi) zlokalizowanymi 

     w pomieszczeniach położonych poniżej poziomu terenu i podłączeniem do głównego 

     poziomu kanalizacji sanitarnej 

5. Roboty budowlane wykończeniowe - przywrócenie pomieszczeń objętych robotami 

     budowlanymi do stanu używalności 

 
 
 
ETAP 4a  

Podwórze budynku od strony ul.Zielińskiego , Budynek przyziemie pom.socjalne: 

 
1. Wykonanie nowego odcinka kanalizacji sanitarnej do studni SK2 do budynku. 

2. Demontaż starej instalacji c.o. w kanałach ciepłowniczych 

3. Montaż w pom.socjalnym zaworu zwrotnego podposadzkowego. 

4. Zabezbeczenie terenu otwartych wykopów do zakończenia prac w etapie 4b 
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ETAP 5  

Budynek przyziemie - pom. nr 6 -11, pom.socjalne, gabinety lekarskie, korytarz  -   

Piony kanalizacyjne K16 – K23: 

 

1. Demontaż starej instalacji c.o. w kanałach ciepłowniczych 

2. Wykonanie głównego poziomu kanalizacji sanitarnej dla urządzeń znajdujących się na 

     kondygnacjach powyżej poziomu terenu  

     - rozpocząć od pom.socjalnego z zaworem zwrotnym 

3. Wykonanie głównego poziomu kanalizacji sanitarnej dla urządzeń znajdujących się na 

     kondygnacji poniżej poziomu terenu   

     - rozpocząć pom.socjalnego z zaworem zwrotnym 

4. Przepięcie istniejących pionów kanalizacji sanitarnej z kondygnacji powyżej poziomu 

     terenu do głównego poziomu kanalizacji sanitarnej 

5. Wymiana podejść pod urządzenia wraz z urządzeniami (istniejącymi) zlokalizowanymi  

     w pomieszczeniach położonych poniżej poziomu terenu i podłączeniem do głównego 

     poziomu kanalizacji sanitarnej 

5. Roboty budowlane wykończeniowe - przywrócenie pomieszczeń objętych robotami 

     budowlanymi do stanu używalności 

 
ETAP 4b  
Podwórze budynku od strony ul.Zielińskiego: 
 
1. Roboty ziemne- wykonanie wykopu 

2. Remont/renowacja lub wymiana istniejącej studni Sk2 Dn1000 wraz z wykonaniem 

    kaskady na nowej instalacji kanalizacji sanitarnej zewnętrznej 

3. Montaż zewnętrznej części kanalizacji sanitarnej z rur PVC w gotowym wykopie 

4. Roboty budowlane wykończeniowe - przywrócenie terenu podwórza do stanu 

     Pierwotnego 

 

Graficzne przedstawienie etapowania robót zamieszczono na rys. nr S23 - PW. 
 

             
  Opracował: 

        
          Inż. Adam Grajper 

 


