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OPIS TECHNICZNY 

 

1.  ZAKRES OPRACOWANIA. 

Tematem niniejszego opracowania jest rozwiązanie na etapie projektu wykonawczego instalacji 
wewnętrznej wod-kan wraz z oddzielną kanalizacją odprowadzającą ścieki  z  natrysków do 
zbiornika wód popłucznych oraz instalację oszczędzającą zużycie zimnej wody do spłukiwania 
misek ustępowych dla Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego Warszawskiego Uniwersytetu 
Medycznego przy ul. Księcia Trojdena w Warszawie, dz. Nr 4, obręb 2-03-10. 

Inwestor: Warszawski Uniwersytet Medyczny ul. Żwirki i Wigury 61, Warszawa. 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA. 
 
- Zatwierdzony P.B dla C.S.R 
- Projekt architektoniczny, budowlany 
- Obowiązujące normy 
 
3. INSTALACJA WOD – KAN. 
 

      3.1. Zasilanie w wodę 
 

Budynki Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego zasilane będą w wodę z miejskiej sieci 
wodociągowej Ø 150 przez projektowany przyłącz wodny wg oddzielnego projektu, nie objętego 
wnioskiem o pozwolenie na budowę. 
Pomiar zużycia odbywać się będzie za pomocą wodomierza Ø 80/25  mm, który zamontowany 
będzie wewnątrz budynku w przestrzeni podbasenia. 
 
3.2. Odprowadzenie ścieków sanitarnych i wód deszczowych z dachu. 
 
Ścieki sanitarne i wody deszczowe z dachu odprowadzone będą do miejskiego kolektora 
ogólnospławnego 600x1100 dwoma przyłączami kanalizacji deszczowej oraz jednym przyłączem 
kanalizacji sanitarnej. 
Wody deszczowe z dach oraz terenu działki odprowadzone poprzez dwa zbiorniki retencyjne. 
Przyłącza kanalizacyjne wg oddzielnego projektu, nie objętego wnioskiem o pozwolenie na 
budowę. 
 
3.3. Instalacja zimnej wody. 
 
Podstawowym źródłem zasilania przyborów sanitarnych w wodę Centrum Sportowo-
Rehabilitacyjnego będzie wodociąg miejski Ø 150 mm. Projektowane przybory sanitarne, 
czterofunkcyjna wymiennikownia, nawilżacze w centralach klimatyzacyjnych, hydranty p.poż. 
oraz zbiorniki technologiczne systemu basenowego zasilane będą zimną wodą  
z projektowanego przyłącza wody wg oddzielnego projektu. 
Zasilanie zbiorników technologii basenowej ZB1, ZB2 odbywać się będzie bezpośrednio z sieci 
miejskiej (podłączenie instalacji przed zestawem pompowym podnoszącym ciśnienie). 
Przed każdym zbiornikiem basenowym na przewodzie zasilającym zimną wodą zamontowany 
będzie zawór odcinający oraz izolator przepływów zwrotnych typu BA. 



Przybory sanitarne, wymiennikownia, nawilżacze, urządzeni oszczędzające zużycie wody   oraz 
hydranty zasilane będą ze względu na panujące ciśnienie wody w sieci miejskiej poprzez 
pompownię wody podnoszącą ciśnienie wody w  projektowanej instalacji wodociągowej o 
wydajności 15 m3/h i podnoszeniu h = 25,0 m s.w. 
Rozprowadzenie wody zimnej do poszczególnych pionów wody gospodarczej i p.poż  projektuje 
się z rur stalowych ocynkowanych. 
Instalację zimnej wody od pionów do poszczególnych przyborów sanitarnych projektuje się z rur 
wielowarstwowych na kształtki zaciskowe np. TECEflex 
Podejścia wody zimnej do przyborów sanitarnych prowadzone będą wspólnie z instalacją ciepłej 
wody w bruzdach ściennych. 
Na każdym odgałęzieniu z pionu wodociągowego należy zamontować zawór kulowy odcinający. 
Przy każdym zaworze czerpalnym ze złączką do węża należy zamontować zawór anty-skażeniowy 
np. typ HD. 
Wszystkie przejścia przewodów przez elementy ścian i stropów wykonać w rurach ochronnych 
umożliwiających swobodną pracę. 
Przewody o średnicach większych od  4 cm dodatkowo  zabezpieczyć  kasetami  p. poż. 
o odporności ogniowej EI 120. 
Dla obrony p.poż. zaprojektowano piony hydrantowe z podłączonymi do nich hydrantami p.poż. 
φ25 mm z wężami sztywnymi o długości 30 m oraz gaśnicą. 
Hydranty p.poż. zasilane będą w wodę poprzez projektowany zestaw pompowo-hydroforowy. Na 
odgałęzieniu wody hydrantowej za układem pompowym na rurociągu tłocznym zaprojektowano 
izolator przepływów zwrotnych typ BA z filtrem siatkowym. 
Hydranty w podbaseniu i na basenie należy wykonać z blachy ze stali nierdzewnej. Instalację 
hydrantową projektuje się z rur stalowych ocynkowanych łączonych na gwint za pomocą 
łączników żeliwnych ocynkowanych. 
Wszystkie przewody wody zimnej będą izolowane termicznie. 
 
3.4. Instalacja oszczędzająca zużycie zimnej wody. 
 
W budynku zaprojektowano instalację oszczędzają zużycie zimnej wody z wykorzystaniem części 
wody deszczowej z dachu nad basenem. 
Instalacja oszczędzająca wodę zasilać będzie miski ustępowe i nie będzie zdatna do picia. 
 
Składać się będzie z : 

a) Zbiornika na wody deszczowe o pojemności 435 m3 z  przelewów oraz  
odpowietrzeniem wyprowadzonym ponad dach.  

b) Dwóch central sterujących systemem gospodarowania wodą deszczową typ RMSC firmy 
AFRISO ze zbiornika lub z miejskiej sieci wodociągowej (w przypadku braku wody w 
zbiorniku) 

c) Zasilania z instalacji wodociągowej miejskiej składającego się z: zaworu odcinającego, izolatora 
przepływów zwrotnych typu BA oraz zaworu odcinającego za   
izolatorem. 

d) Instalacji zasilającej miski ustępowe. 
 
Instalacja zasilająca miski ustępowe wykonana będzie z rur wielowarstwowych  w systemie  
zaciskowym np. firmy TECE flex. Dezynfekcja zbiornika odbywać się będzie w celu utrzymania 
odpowiedniej jakości wody należy zastosować chemiczne środki uzdatniające. 
 
 
 



3.5. Instalacja cieplej wody. 
 
Projektowane przybory sanitarne zasilane będą w ciepłą wodę z wymiennkowni ciepłej wody oraz 
z układu solarnego w okresie letnim lub z odzysku ciepła z wody popłucznej z filtrów basenowych. 
Rurociągi ciepłej wody wykonane będą o średnicach do Ø 63 z rur TECE flex łączonych na 
kształtki zaciskane, a średnice większe od Ø63 wykonać z rur PP stabilizowane PN 16, PN 20 
łączone na kształtki zgrzewane w systemie Bor Plus. 
Podejścia wody ciepłej do przyborów sanitarnych prowadzone będą wspólnie z instalacją zimnej 
wody w bruzdach ściennych. 
Na każdym odgałęzieniu z pionu c.w. należy zamontować zawór kulowy odcinający. 
Wszystkie przejścia przewodów przez elementy ścian i stropów wykonać w rurach ochronnych 
umożliwiających swobodną pracę. 
Instalację ciepłej wody wyposażona będzie w system dezynfekcji chemicznej w systemie Oxiperm 
Pro firmy Grundfos. 
Zastosowana armatura czerpalna gwarantuje ograniczenie zużycie wody. Posiada regulacją 
optymalnego czasu wypływu wody, regulacją strumienia wody wypływającej, zabezpieczenie 
przed oparzeniem – zastosowano mieszacze termostatyczne oraz baterie wyposażone w 
ogranicznik temperatury nastawiane przez instalatora.  
W toaletach publicznych zastosowano baterie z zamknięciem automatycznym- czasowe oraz  
baterie elektroniczne co umożliwia oszczędzanie wody z jednoczesnym oszczędzaniem energii, 
dzięki zmniejszeniu zużycia wody ciepłej. 
Ze względu na charakter budynku i przeznaczenie (budynek publiczny) armatura zaprojektowana 
charakteryzuje się również wysoką opornością na wandalizm. Wodoszczelność armatury 
zapewniają: w bateriach-głowice z mosiądzu z uszczelkami gumowymi oraz w natryskach 
uszczelnienie gumowe znajduje się pod rozetą które zapewnia wodoszczelność armatury od 
zewnątrz. 
 
3.6. Instalacja kanalizacji sanitarnej. 
 
Z budynków zostanie wyprowadzone pięć wyjść kanalizacji sanitarnych z odprowadzeniem do 
projektowanej kanalizacji ogólnospławnej.    
Przybory sanitarne takie jak: miski ustępowe, umywalki kratki ściekowe oraz brodziki natryskowe 
przy hali sportowej podłączone będą do pionów kanalizacyjnych oznaczonych na rys. „KS”. Każdy 
pion kanalizacji sanitarnej w dolnej części zaopatrzony będzie w rewizję, natomiast w górnej w 
rurę wywiewną wyprowadzoną ponad dach. 
Piony powyżej parteru projektuje się z rur kanalizacyjnych typu wewnętrznego, natomiast w części 
prowadzonej pod posadzką piwnic: piony oraz kanalizację poziomą projektuje się z rur PVC 
kanalizacyjnych typu zewnętrznego. W celu przeczyszczenia poziomych odcinków kanalizacji 
przewidziano zamontowanie rewizji czyszczakowych.  
Ścieki sanitarne z przyborów sanitarnych zamontowanych na parterze i piętrze odprowadzone będą 
grawitacyjnie do kanalizacji zewnętrznej. Ścieki sanitarne z: wc, umywalek, natrysków oraz kratek 
ściekowych zamontowanych w łazienkach na poziomie piwnic odprowadzone będą do 
wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej poprzez sześć lokalnych hermetycznych przepompowni  
ścieków sanitarnych o wydajności 3,0 dm3/s i wysokości podnoszenia do 6 m.s.w. Rurociągi 
tłoczne z przepompowni wykonane będą z rur zgrzewanych HDPE. 
Dla odwodnienia pomieszczeń wymiennikowni  zaprojektowano studzienkę schładzającą ø800 z 
włazem φ600 żeliwnym typu lekkiego z pompami odwadniającymi z odprowadzeniem do 
kanalizacji wewnętrznej za pomocą rurociągów zgrzewanych HDPE. 
 
 



Kanalizację w obrębie wymiennikowni wykonać z rur żeliwnych kanalizacyjnych. 
Odwodnienie posadzki podbasenia zaprojektowano za pomocą odwodnień liniowych  
z których wody sprowadzone będą do dwóch pompowni odwadniających wody technologiczne ze 
zbiorników ZB1, ZB2 i ZWP. 
Dla zbiornika ZB1 zaprojektowano pompownię o wydajności 2 x 30m3/h i podnoszeniu 10m s.w. 
Dla zbiorników ZB2 i ZWP zaprojektowano pompownię o wydajności 2 x30 m3/h i podnoszeniu 
10m s.w. . 
Każda pompownia składać się będzie z dwóch pomp zatapialnych firmy Wilo oraz z szafy 
sterującej. 
Pompy zamontowane będą w studniach żelbetowych zlokalizowanych przy poszczególnych 
zbiornikach. 
Rurociągi HDPE z poszczególnych  pompowni ZB1, ZB2 i ZWB doprowadzone będzie do 
zbiornika wód deszczowych z dachu. 
Odwodnienie posadzki pompowni wody gospodarczej i p. poż. oraz pompowni 
oszczędnościowego zasilania w wodę misek ustępowych zaprojektowano za pomocą kratek  
odwadniających odprowadzonych do studzienki odwadniającej z zabudowaną pompą o wydajności 
3,0 dm3/s. Odwodnienie posadzek garażów zaprojektowano za pomocą odwodnień liniowych. 
Wody z odwodnień odprowadzone będą do zewnętrznej kanalizacji poprzez separator związków 
ropopochodnych Q = 6 dm3/s, który zamontowany będzie na zewnątrz budynków. 
Przewody kanalizacyjne w garażu montować pod stropem i po ścianach budynku na uchwytach do 
rur PCV z odpowiednią izolacją termiczną oraz zabezpieczeniem przed uszkodzeniem. 
Instalację kanalizacyjną od projektowanych przyborów sanitarnych wykonać z rur PVC typu 
wewnętrznego  łączonych na kielichy z uszczelkami wargowymi. 
Do projektowanej  kanalizacji w części rehabilitacyjnej  podłączone będą skropliny  
z urządzeń  chłodniczych. Przed włączeniem skroplin do kanalizacji należy zmontować syfony 
kondensacyjne z blokadą antyzapachową. 
Dla oszczędności zużycia wody w W.C. zaprojektowano pisuary bezwodne z syfonem 
hydrostatycznym wandaloodporne  typ Urimat. 
Miski ustępowe , umywalki i pisuary bezwodne montowane będą na uniwersalnych stelażach. 
Przewody kanalizacyjne w garażu montować pod stropem i po ścianach budynku na uchwytach do 
rur PCV z odpowiednią izolacją termiczną oraz zabezpieczeniem przed uszkodzeniem. 
 
3.7. Instalacja kanalizacji z kuchni. 
 
Dla odprowadzenia ścieków z kuchni zaprojektowano kanalizację technologiczną oznaczoną na 
rys. „KT” Przybory sanitarne zamontowane w kuchni i zmywalni podłączone  będą do pięciu 
pionów oznaczonych „KT”.    
Kanalizacja technologiczna odprowadzona będzie grawitacyjnie jednym wyjściem do kanalizacji 
zewnętrznej poprzez separator tłuszczu o wydajności 4dm3/s z osadnikiem. 
Instalację kanalizacji technologicznej  projektowanych przyborów sanitarnych wykonać z rur PVC 
typu wewnętrznego łączonych na kielichy z uszczelkami wargowymi. 
Odcinki kanalizacji z kuchni prowadzone pod stropem piwnic wykonać z rus PVC typu 
zewnętrznego. 
 
 
 
 
 
 
 



3.8. Instalacja kanalizacyjna dla odzysku ciepła z wód zużytych z natrysków z części    
             basenowej i zbiornika wód popłucznych. 
 

Wody zużyte z natrysków zlokalizowanych w części basenowej odprowadzone będą oddzielną 
instalacją kanalizacyjną oznaczoną „KO” do zbiornika wód popłucznych z basenu w celu 
odzyskania ciepła zawartego w wodzie. 
Dla odzyskania ciepła z zużytej wody natryskowej i z zużytej wody basenowej (popłucznej z 
filtrów) zaprojektowano centralę odzysku ciepła ze ścieków z rekuperatorem oraz automatycznym 
układem płukania rekuperatora i pompy ciepła o mocy 156 kW wg odzielnego projektu. 
Ciepło z odzysku wykorzystane będzie  dla wstępnego podgrzewu zimnej wody, która 
doprowadzona będzie  do wymienników c.w. zasilanych z EC w okresie grzewczym lub w okresie 
letnim do podgrzewaczy solarnych wody ciepłej.  
Brodziki z części basenowej  podłączone będą do pionów kanalizacyjnych oznaczonych „KO”. 
Każdy pion kanalizacji w dolnej części zaopatrzony będzie w rewizję, natomiast w górnej w rurę 
wywiewną wyprowadzoną ponad dach. 
Piony powyżej parteru projektuje się z rur kanalizacyjnych typu wewnętrznego, natomiast w części 
prowadzonej pod posadzką piwnic, piony oraz kanalizację poziomą projektuje się z rur PVC 
kanalizacyjnych typu zewnętrznego.  
W celu przeczyszczenia poziomych odcinków kanalizacji przewidziano zamontowanie rewizji 
czyszczakowych. 
 
 
3.9. Wewnętrzna kanalizacja deszczowa. 
 
Wody deszczowe z części dachów z nad basenu odprowadzone będą do zbiornika żelbetowego 
wody deszczowej o pojemności 435 m3 , który zlokalizowany będzie w podbaseniu. Wody 
deszczowe ze zbiornika wykorzystane będą do spłukiwania misek ustępowych i pisuarów. Przelew 
ze zbiornika odprowadzony będzie do kanalizacji ogólnospławnej. 
Wody deszczowe z pozostałej powierzchni dachów odprowadzone będą do projektowanej 
kanalizacji ogólnospławnej. 
Każda rura spustowa z dachów w dolnej części wyposażona będzie w czyszczak z rusztem. 
Przewody kanalizacji deszczowej prowadzone w ziemi projektuje się z rur PVC typu 
zewnętrznego. 
Przewody kanalizacji deszczowej prowadzone wewnątrz budynku po ścianach i pod stropami 
należy wykonać z rur HDPE kanalizacyjnych zgrzewanych. 
Przewody kanalizacyjne w garażu montować pod stropem i po ścianach budynku na uchwytach do 
rur z tworzyw sztucznych z odpowiednią izolacją termiczną oraz zabezpieczeniem przed 
uszkodzeniem. 
Odwodnienie fosy oraz zjazdu do garażu zaprojektowano za pomocą odwodnień liniowych 
odprowadzonych do pięciu pompowni odwadniających o wydajności każda 4 l/s każda. 
Pompownia składać się będzie z z dwóch pomp zatapialnych oraz szafy sterowniczej firmy Wilo. 
Pompownie zamontowane będą w studniach żelbetowych z kręgów Ø1000mm. 
 
 
4. Przejścia instalacji przez strefy pożarowe . 

Przejścia rur niepalnych przez ściany lub stropy oddzielenia p.poż. wykonać należy z 
zastosowaniem zaprawy ogniochronnej Promat typ Promastop-MGIII. Dodatkowo należy pokryć 
masą ogniochronną Promat typ Promastop-Coating zarówno zaprawę i rurę na długości 400 mm z 
każdej ze stron. Grubość masy ogniochronnej po wyschnięciu nie może być mniejsza niż 2 mm. 



Przejścia rur palnych przez ściany lub stropy oddzielenia p.poż. wykonać należy z zastosowaniem 
uniwersalnego kołnierza ogniochronnego Promat typ Promastop-Unicollar. 
Wykonanie przejść p.poż. przez strefy pożarowe należy wykonać w klasie EI 120 i zgodnie z 
instrukcją producenta firmy Promat. 
Każde przejście instalacyjne należy oznakować czytelną etykietą informacyjną. 
 
 
5. Izojacja  termiczna. 

Rurociągi ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji należy zaizolować termicznie izolacją typu  
Thermaflex o min. grubości w zależności od średnicy wewnętrznej: 
 

20 do 35 mm   grubość izolacji – 30 mm 
40 mm    grubość izolacji – 40 mm 
50 mm    grubość izolacji – 50 mm 
65 mm    grubość izolacji – 65 mm 
80mm    grubość izolacji- 90 mm 

 
Rurociągi zimnej wody należy zaizolować termicznie izolacją typu  Thermaflex o min. grubości w 
zależności od średnicy wewnętrznej: 
 

20 - 40 mm  grubość izolacji – 13 mm 
50 - 80 mm  grubość izolacji – 20 mm 

 
Montaż izolacji termiczną wykonać zgodnie z instrukcją producenta przez osoby posiadające 
certyfikat 

 

6. Warunki wykonawstwa i odbioru. 

a) Całość robót montażowych wykonać pod nadzorem osób uprawnionych zgodnie z 
„Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”, tom II - 
Instalacje sanitarne i przemysłowe oraz aktualnych PN oraz Wytycznych wykonawstwa 
instalacji  z tworzyw  sztucznych. 
 

b) Próby i odbiory robót wykonać zgodnie z "Warunkami technicznymi" cz. II oraz 
obowiązującymi normami przy udziale przedstawiciela Inwestora. 

 
c) Wszystkie materiały i urządzenia muszą zapewnić wymagane projektem parametry pracy 

oraz posiadać niezbędne atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
 

d) Urządzenia i armaturę montować zgodnie z instrukcjami montażowymi producentów. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
7. Zestawienie podstawowych urządzeń 

 

Lp 
Oznaczenie 

na 
rysunkach 

Opis Ilość  

1 HP ∅25N hydrant natynkowy p.poż. ∅25 typ HW-25N-KP-30-ROP  4 szt. 

2 HP ∅25Ns hydrant natynkowy p.poż. ∅25 typ HW-25N-KP-30-ROP (stal nierdzewna) 7 szt. 

3 HP ∅25P hydrant podtynkowy p.poż. ∅25 typ HW-25W-KP-30-ROP 12 szt. 

4 HP ∅25Ps hydrant podtynkowy p.poż. ∅25 TYP HW-25W-KP-30-ROP(stal nierdzewna) 1 szt. 

5 HP ∅25 hydrant wnękowy p.poż. ∅25 typ HW-25 W-SK-30-ROP 2 szt. 

6 HP ∅25s hydrant wnękowy p.poż. ∅25 typ HW-25 W-SK-30-ROP (stal nierdzewna) 1 szt.  

7 UB umywalka wpuszczana w blat z otworem typ „COCTAIL” (L31845) firmy KOŁO 44 szt.  

8 U umywalka z jednym otworem (L01155) firmy KOŁO  100 szt.  

9 U-N  
umywalka dla osób niepełnosprawnych typ „NOVA TOP BEZ BARIER” (68465) 
firmy KOŁO  

7 szt. 

10 UP 
umywalka z kratką (K12444) firmy KOŁO oraz z baterią 2-obrotową ścienną z 
ruchomą wylewką (5445T2) firmy DELABIE 6 szt. 

11 ZLT zlew techniczny ze stali nierdzewnej  5 szt. 

12 ZL zlew jednokomorowy z ociekaczem typ ETN 614I (1010058087) firmy FRANKE  6 szt. 

13 ZLP 
zlew porządkowy typ BL-0132 oraz z baterią 2-obrotową ścienną z ruchomą 
wylewką (5445T2)  

8 szt. 

14 B1  bateria elektroniczna TEMPOMATIC 3 (442006) firmy DELABIE  42 szt. 

15 B2  bateria czasowa TEMPOSOFT II (740000) firmy DELABIE  88 szt. 

16 B3  
bateria z ruchomą wylewką L.220 (2210L) oraz z uchwytem łokciowym L.200 firmy 
DELABIE  11 szt. 

17 B4  bateria z wyciąganą słuchawką (2211) firmy DELABIE  9 szt. 

18 B5  bateria czasowa TEMPOSOFT (742000) firmy DELABIE  14 szt. 

19 B6  bateria z baterią 2-obrotową ścienną z ruchomą wylewką (G6681) firmy DELABIE  4 szt. 

20 N 
natrysk TEMPOSTOP podtynkowy z wylewką ROUND (709000) z rozetą INOX 
(749128) firmy DELABIE  122 szt. 

21 N-1 
natrysk TEMPOSTOP podtynkowy z wylewką ROUND (709000) z 
rozetą (790927) firmy DELABIE  

2 szt. 

22 N-N  
natrysk TEMPOMATIC z wylewką ROUND (709000) z detektorem podtynkowym, 
skrzynka podtynkowa i płyta INOX (452365) firmy DELABIE  3 szt. 

23 NB natrysk bezpieczeństwa (9203) firmy DELABIE  2 szt. 



24  
Fontanna, źródełko wody montowane na ścianie, misa 2 x SN, satynowe 
wykończenie typ 1011 z filtrem węglowym typ 6426 firmy Topserw 

1 szt. 

25  stelaż do instalacji podwójnego zdroju typ 6700.4 firmy TOPSERW  1szt. 

26 P1 
regulator termostatyczny gorącej wody sanitarnej do produkcji wody mieszanej 
PREMIX COMPACT M1/2" (733015)  10 szt.  

27 P2 
regulator termostatyczny gorącej wody sanitarnej do produkcji wody mieszanej 
PREMIX COMPACT M3/4" (733020)  77 szt. 

28 P3 
regulator termostatyczny gorącej wody sanitarnej do produkcji wody mieszanej 
PREMIX CONFORT 190 M1”1/4 (731 005)  2 szt. 

29 WC 
miska ustępowa typ „QUATTRO” (K63100)+deska sedesowa miękka typ 
„DUROPLAST” (K60111) firmy KOŁO  

77szt. 

30 WC-N 
miska ustępowa lejowa dla osób niepełnosprawnych typ „NOVA TOP BEZ 
BARIER” (63500) firmy KOŁO+deska sedesowa (60114) firmy KOŁO  

7 szt. 

31 P pisuar bezwodny ECOPLUS firmy URIMAT  12 szt. 

32 SP stelaż samonośny TEMPOFIX wc czasowy (576107) firmy DELABIE  77szt. 

33 SP-N 
stelaż samonośny TEMPOFIX wc elektroniczny (546300) + poręcz (500500) firmy 
DELABIE  7 szt. 

34 SPU stelaż samonośny TEMPOFIX do umywalki (500000) firmy DELABIE  4 szt. 

35 SU syfon do umywalki dekoracyjny owalny (99107) firmy KOŁO  144 szt. 

36 SUN syfon podtynkowy chromowany (V56331) firmy VIEGA 7 szt. 

37 SZL1  syfon do zlewu jednokomorowego 126/50 firmy HL 8 szt. 

38 SZL2 syfon do zlewu dwukomorowego 126.2/50 firmy HL 1 szt. 

39 SCH,SO pompa WILO typ EMU KS8ES 4 szt. 

40 PŚ 1-5 pompownia ścieków sanitarnych KESSEL typ AQUALIFT F  5 szt. 

41 PŚ pompownia ścieków sanitarnych WILO-DRAIN LIFT KH  1 szt. 

42  pompownia zatapialna WILO typ KS14 ESGG 1 szt. 

43  zestaw pompowy wody gospodarczej WILO typ COR-4 MVIE 403-2G/VR-EB  1 szt. 

44  
centrala sterująca systemem gospodarowania wodą deszczowa AFRISO typ 
RWSC z pływakiem  

2 szt. 

45 UD system dezynfekcji chemicznej w systemie Oxiperm® Pro firmy GRUNFOS 1 szt. 

46 WD1 
1.wpust dachowy HL62.1/5 dn160 podgrzewany z kołnierzem i pierścieniem 
dociskowym 2.nadstawka HL65 z kołnierzem i pierścieniem zaciskowym dla folii 
3.kosz na liście 

4 szt. 



47 WD1/1 
1.wpust dachowy HL62.1/1 dn110 podgrzewany z kołnierzem i pierścieniem 
dociskowym 2.nadstawka HL65 z kołnierzem i pierścieniem zaciskowym dla folii 
3.kosz na liście 

8 szt. 

48 WD2 
1.wpust dachowy HL62.1 dn125 podgrzewany z pierścieniem zaciskowym 
2.pierścień odwadniający HL170 

2 szt. 

49 WD3 
1.wpust dachowy HL62.1 dn125 podgrzewany z kołnierzem i pierścieniem 
dociskowym 2.nadstawka HL65 z kołnierzem i pierścieniem zaciskowym dla folii 
3.kosz na liście  

25 szt. 

50 WT wpust terenowy HL62.BP przechodni z kratką ściekową, z kołnierzem pvc 7 szt. 

51 KR 
wpust podłogowy HL 90PR-3000 poziomy z zamknięciem antyzapachowym 
PRIMUS z zestawem izolacyjnym HL83.M, z nadstawką z rusztem nierdzewnym i 
ramą nierdzewną 

76 szt. 

52 KR1 
Wpust podłogowy HL 310N(PR)-3000,z kratką ściekową ze stali szlachetnej, 
zasyfonowaniem w ramie nasadowej, z zamknięciem antyzapachowym PRIMUS, 
z ramą ze stali szlachetnej i zamknięciem klick-klack 

51 szt. 

53 KR2 kratka żeliwna ∅100 14 szt. 

54 HO1-6 hydrant ogrodowy ∅20 6 szt. 

55 BA∅15 
izolator przepływów zwrotnych gwintowany zewnętrzny z możliwością nadzoru 
firmy SOCLA Danfoss  

6 szt. 

56 BA∅20 
izolator przepływów zwrotnych gwintowany zewnętrzny z możliwością nadzoru 
firmy SOCLA Danfoss  

3 szt. 

57 BA∅32 
izolator przepływów zwrotnych gwintowany zewnętrzny z możliwością nadzoru 
firmy SOCLA Danfoss  

1 szt. 

58 BA∅40 
izolator przepływów zwrotnych gwintowany zewnętrzny z możliwością nadzoru 
firmy SOCLA Danfoss  

2 szt. 

59 BA∅50 
izolator przepływów zwrotnych gwintowany zewnętrzny z możliwością nadzoru 
firmy SOCLA Danfoss  

2 szt. 

60 BA∅80 
izolator przepływów zwrotnych gwintowany zewnętrzny z możliwością nadzoru 
firmy SOCLA Danfoss  

2 szt. 

61 BA∅100 
izolator przepływów zwrotnych gwintowany zewnętrzny z możliwością nadzoru 
firmy SOCLA Danfoss  

1 szt. 

62 FA∅15 filtr z płukaniem wstecznym honeywell typ F76S-1/2AA 6 szt. 

63 FA∅20 filtr z płukaniem wstecznym honeywell typ F76S-3/4AA 3 szt. 

64 FA∅32 filtr z płukaniem wstecznym honeywell typ F76S-3/4AA 2 szt. 

65 FILTR∅80 filtr siatkowy 2 szt. 

66 FILTR∅100 filtr siatkowy 1 szt. 

67 W∅25 wodomierz skrzydełkowy  1 szt. 

68 W∅80/25 wodomierz  1 szt. 

69  Zasobnik ciepłej wody użytkowej 3000 l 2 szt. 

 

 



UWAGI OGÓLNE:  

Wszystkie wymienione nazwy własne towarów i firm zostały użyte w celu poprawnej wyceny 
inwestycji. Dopuszczone jest stosowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod 
względem parametrów technicznych, użytkowych, eksploatacyjnych pod warunkiem, że 
zapewnią uzyskanie parametrów nie gorszych od założonych w projekcie. 

Wszelkie zmiany w dokumentacji wymagają każdorazowo zgody autora zgodnie z 
obowiązującymi przepisami.  

 
 

Opracował: 
 
Tadeusz Juszkiewicz 

 

 

 

 


























































