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1 Podstawa opracowania 

 Podstawę opracowania stanowi: 

- zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem 

- inwentaryzacja budynku z istniejącymi instalacjami  

- warunki Veolia dotyczące modernizacji węzła i parametrów instalacji 

- obowiązujące normy i rozporządzenia. 

2 Zakres opracowania 

Projekt obejmuje modernizację instalacji: 

- zimnej wody na odcinku od wodomierza głównego do baterii urządzeń 

sanitarnych w mieszkaniach, z wymianą wszystkich baterii 

- ciepłej wody od projektowanego węzła cieplnego w piwnicy, poprzez piony do 

baterii urządzeń sanitarnych w mieszkaniach, 

- kanalizacji - wymiana pionów i podejść do poziomów (kanalizacji 

podposadzkowej) w piwnicy, wymiana podejść do sanitariatów w mieszkaniach, 

wymiana wanien i misek ustępowych, montaż nowych sanitariatów 

- centralnego ogrzewania - wymiana przewodów od projektowanego węzła 

cieplnego, poprzez piony do grzejników, wymiana grzejników i zaworów. 

Projekt węzła cieplnego obejmuje oddzielne opracowania. Instalacja gazowa 

jest poza zakresem niniejszego opracowania. 

3 Stan istniejący 

Budynek przy ul. Kozietulskiego 4b jest budynkiem przedwojennym w 

zabudowie szeregowej, jest podpiwniczony, posiada 2 piętra (4 kondygnacje) . 

Budynek wyposażony jest w instalacje wody zimnej, ciepłej, kanalizację,  

instalację centralnego ogrzewania oraz instalację gazową. 
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Istniejąca instalacja wody zimnej jest wykonana z rur stalowych ocynkowanych i 

częściowo odcinki wymieniane na polipropylenowe zgrzewane PP. Piony 

wodne są prowadzone w mieszkaniach. Ciepła woda jest przygotowywana w 

gazowych podgrzewaczach wody. W piwnicy znajduje się pomieszczenie 

wodomierza głównego z istniejącym wodomierzem DN20 Q3=4,6m3/h. Do 

budynku wykonane jest przyłącze wody o średnicy DN40. Instalacja jest w złym 

stanie , na starych odcinkach rur występują awarie powodujące zalanie 

mieszkań.  

Instalacja kanalizacyjna wykonana jest z rur żeliwnych. Piony w niektórych 

miejscach są w złym stanie technicznym , odcinki przewodów są popękane. 

Odpływ ścieków następuje do  podposadzkowego przewodu kanalizacyjnego w 

kierunku budynku 4A. Do sąsiedniego budynku jest wykonane przyłącze 

kanalizacji sanitarnej o średnicy 150mm, przeznaczone na potrzeby budynków 

4A i 4B.  

Budynek jest nieocieplony, co przyczynia się do dużych strat ciepła i dającego 

się odczuć, szczególnie w pomieszczeniach na 2 piętrze i na parterze  , 

dyskomfortu cieplnego w okresie zimowym. Inwestor przewiduje doprowadzenie 

budynku do obowiązujących wymagań ocieplenia budynku .  

Instalacja centralnego ogrzewania obecnie jest wykonana z rur stalowych, z nie 

działającymi mosiężnymi zaworami skośnymi odcinającymi w piwnicy i 

grzejnikami żeberkowymi. Izolacja w piwnicy wykonana jest z wełny szklanej lub 

otulin z pianki polietylenowej, występują liczne braki na izolacji instalacji.  

W piwnicy znajduje się węzeł cieplny na potrzeby c.o., podłączony do sieci 

cieplnej 2xDN40, biegnącej przez pomieszczenia piwniczne, wzdłuż ściany 

zewnętrznej budynku na wysokości ok. 1,2 m od posadzki. Węzeł ne posiada 

modułu ciepłej wody . Węzeł nie posiada automatycznej regulacji temperatury 

zasilającej pomieszczenia , jest jedynie możliwość ręcznego przykręcenia ilości 

wody sieciowej .  
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Instalacja gazowa zasila kuchenki gazowe i podgrzewacze ciepłej wody w 

mieszkaniach. Instalacja gazowa jest bardzo stara posiada jeszcze połączenia 

skręcane gwintowane.  

4 Zamierzenie projektowe 

4.1 Instalacja wody zimnej 

Nowa instalacja wodna wykonana zostanie z rur do wody pitnej z polipropylenu 

PP łączonych przez zgrzewanie mufowe. Woda zimna zostanie wykonana z rur 

typu PN20, izolowanych cieplnie, (aby nie doszło do skraplania pary wodnej) 

izolacją z pianki polietylenowej grubości 13mm. W modernizowanych 

pomieszczeniach zostaną zamontowane nowe baterie wypływu wody , gdyż 

stare mają podejścia ze ściany , a nowe baterie zasialne będą od dołu 

(sztorcowe) . Przed bateriami pod urządzeniami sanitarnymi , należy montować  

zaworki odcinające PN20 z filtrem wodnym.  

Instalację zimnej wody zaprojektowano w układzie trzech pionów 

doprowadzających wodę do poszczególnych łazienek i kuchni. Piony 

prowadzone są w pomieszczeniach łazienkowych , kuchenny oraz jeden pion 

W6 przechodzi przez pokój w pomieszczeniu M1.2 na parterze . Piony 

projektuje się zamontować we wcześniej przygotowanych bruzdach .  Przewody 

rozprowadzające w obrębie pomieszczenia łazienek należy wkuć w bruzdy w 

ścianach.  Zawory odcinające nie pozwalają odciąć zimnej wody w piwnicy lub 

klatki schodowej do mieszkań na 2 i 3 piętrze. Zaprojektowano wodomierze 

skrzydełkowe jednostrumieniowe  JS 2,5m3/h DN15 lub 1,6m3/h DN15 , które 

zastaną zamontowane w piwnicy lub za drzwiczkami rewizyjnymi na klatce 

schodowej lub  należy zamontować bezpośrednio w mieszkaniach.  

4.2 Instalacja wody ciepłej 

Przewody ciepłej wody i cyrkulacji należy wykonać z rur PP PN20 typu stabi alu 

przeznaczonych do stosowania do wody pitnej. Przewody te należy zaizolować 

warstwą izolacji cieplnej z polietylenu o grubości – zgodnie z rozporządzeniem 

dotyczącym warunków technicznych dla budynków. Grubość izolacji wynosi nie 
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mniej niż średnica wewnętrzna przewodu oraz nie mniej niż 20mm  dla rur do 

dw 22mm oraz nie mniej niż 30mm dla rur dw od 22mm do 35mm.  

Przygotowanie ciepłej wody będzie odbywało się w projektowanym węźle 

cieplnym . Z uwagi na wymagania Inwestora piony ciepłej wody zostały 

rozprowadzone tak, aby każde z mieszkań miało możliwości odcięcia dopływu 

ciepłej wody do poszczególnych mieszkań w piwnicy , w pomieszczeniu węzła 

cieplnego lub za drzwiczkami rewizyjnymi na klatce schodowej. Dlatego piony 

ciepłej  wody zostały poprowadzone równolegle do siebie do zasilania mieszkań 

na 1 i na 2 piętrze .  Dopływ wody ciepłej do kuchni na 1 i 2 piętrze w 

mieszkaniach po prawej stronie można odciąć z klatki schodowej. W 

pomieszczeniu węzła i na klatce należy zamontować zawory odcinające PN20. 

W mieszkaniach zamontować wodomierze skrzydełkowej ciepłej wody JS 

1,6m3/h DN15.  

Na podejściach do pionów cyrkulacji, w pomieszczeniu węzła, należy 

zamontować zawory regulacyjne termostatyczne do ciepłej wody z nastawą na 

temperaturę 52°C (Kv=0,3) DN15, np. TA-Therm 35-80°C f. IMI TA.  

Przewody rozprowadzające wody ciepłej w łazienkach wkuć w bruzdy w 

ścianach. Instalację cyrkulacyjną ciepłej wody należy zakończyć na pionie 

przed łazienką/kuchnią na 2 piętrze. 

Instalacje przed zamurowaniem i przed pomalowaniem elementów instalacji 

oraz wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi być poddana próbie 

szczelności na 9bar.  Z próby szczelności należy sporządzić protokół. Po 

pozytywnym przebiegu prób szczelności można przystąpić do prac 

izolacyjnych. 

Wodomierze ciepłej i zimnej wody należy zamontować w bruzdach ścienny  . 

Do odczytu i obsługi wodomierzy należy zamontować drzwiczki rewizyjne o 

wymiarach  30x20cm .  



7 

4.3 Instalacja kanalizacji sanitarnej 

Przewody kanalizacyjne wykonane zostaną z rur PVC lub PP klasy SN4, w 

systemie kanalizacji niskoszumowej, pozwalające na zmniejszenie poziomu 

hałasu. Przewody zostaną łączone kielichami z uszczelkami i mocowane do 

przegród budowlanych obejmami z wkładką izolacyjną. Piony kanalizacyjne 

zostaną ułożone w bruzdach obok przewodów wodnych .  

Należy wymienić wszystkie przewody kanalizacyjne w pionie i podejścia do 

urządzeń sanitarnych w łazienkach i kuchniach. Należy również wymienić 

wywiewki kanalizacyjne ponad dach . Wymienione piony należy podłączyć 

w piwnicy do istniejącej instalacji kanalizacji podposadzkowej. Kanalizacja 

podposadzkowa pozostaje bez zmian. Przewody w piwnicy układać pod sufitem 

lub na ścianach piwnicy .  Na poziomach w piwnicy należy zainstalować 

czyszczaki rewizyjne.   

4.4 Sanitariaty 

Ponieważ nowy układ przewodów kanalizacyjnych zakłada podłączenia 

urządzeń sanitarnych nad stropem , należy wymienić miski ustępowe we 

wszystkich mieszkaniach na nowe  (z „warszawskich” na „uniwersalne”) .  W 

mieszkaniach M1, M1A, M3A i M5A znajdują się stare zamurowane wanny , 

których nie da się podłączyć pod instalację kanalizacji na stropie ,  należy 

wymienić wanny na nowe .  W mieszkaniach M3 i M4 nie ma zamontowanych 

ani wanien , ani brodzików prysznicowych , projektuje się  zamontować brodziki 

do prysznicy.  W mieszkaniu M4 (pustostan) należy przenieść zlew do kuchni                 

i zamontować nową umywalkę w WC . Do projektowanej nowej umywalki w M4 

(pustostan) należy wykonać podejście wodne i kanalizacyjne, oraz zamontować 

nową baterie wodną. Zakup nowych umywalek bądź pozostawienie istniejących 

jest po stronie mieszkańców.  

W pomieszczeniach sanitarnych , kuchniach oraz w ścianie przedpokoju lokali 

po lewej stronie ( jedno lub dwu pokojowe mieszkania ) , należy wykonać 

bruzdy w których prowadzone będą projektowane piony .  Wykuwanie bruzd            

w pomieszczeniach łączy się z koniecznością późniejszego zamurowania, 
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otynkowania miejsc bruzd i założono w kosztorysie odmalowania pasa wokół 

bruzdy i odmalowanie , odnowienie sufitu .   

4.5 Instalacja centralnego ogrzewania 

Do zasilania instalacji centralnego ogrzewania przewidziano nowo projektowany 

węzeł cieplny, zasilany z miejskiej sieci cieplnej . Węzeł będzie dwufunkcyjny co 

+ cwu równoległy.  Projektuje się umieścić go w piwnicy w pomieszczeniu 

istniejącego węzła cieplnego , po odnowieniu pomieszczenia do standardów 

Veolii , według oddzielnego projektu .   

Zaprojektowano wymianę wszystkich grzejników na  grzejniki stalowe płytowe 

wyposażone w zawory i głowice termostatyczne z regulacja wstępną.  Nastawy 

na głowicy termostatycznej umożliwiają utrzymanie odpowiedniej temperatury w 

pomieszczeniach. Grzejniki zostaną podłączone oddolnie za pomocą 

zintegrowanej armatury przyłączeniowej z możliwością odcięcia i spustu wody. 

W pomieszczeniach o małych powierzchniach zaprojektowano wykucie wnęk 

na grzejniki . Dotyczy to pomieszczenia nr M1.3 i M1.2 na parterze , oraz M3.2 i 

M5.2 na 1 i 2 piętrze.  

Odpowietrzenie instalacji następuje poprzez odpowietrzniki będące na 

wyposażeniu węzła oraz zawory odpowietrzające na grzejnikach. Dodatkowo 

na zakończeniach pionów CO3 i CO4 należy zamontować odpowietrzniki 

automatyczne z zaworem odcinającym.  Na rozdzielaczach zasilania i powrotu 

zamontować  zawory odpowietrzające wraz z zaworami odcinającymi.  

Instalacja centralnego ogrzewania od rozdzielaczy do grzejników zostanie 

wykonana z przewodów typu PEX-RT  (rury wielowarstwowe z polietylenu z 

wkładką aluminiową łączone poprzez kształtki zaciskowe).  Przewody w 

mieszkaniach należy prowadzić w listwie przypodłogowej umożliwiającej 

schowanie przewodów c.o.  Jest to plastikowa listwa zakładana na przewody 

idące wzdłuż podłogi pomieszczenia .   

W pomieszczeniu węzła zostaną zainstalowane rozdzielacze c.o. Do nich będą 

odchodzić przewody c.o. do poszczególnych mieszkań. Na przewodach 
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zasilających należy zmontować zawory odcinające oraz liczniki ciepła. Na 

przewodach powrotnych należy zamontować zawór równoważący np.  

hydrocontrol VTR .  Nastawy zaworów podano na rysunku rozwinięcia .  

Dodatkowo od węzła należy poprowadzić przewody do zasilenia pionów CO4 i 

CO3, przebiegające w bruzdach pionowych na klatce schodowej , które zasilą 

grzejniki w mieszkaniu M4, oraz część grzejników w mieszkaniach M5A i M3A. 

Na klatce schodowej należy zamontować w bruzdzie zawory odcinające i 

liczniki ciepła. Liczniki ciepła z zaworami zamontować na wysokości ok. 1,5m 

od posadzki spoczników i zamontować drzwiczki rewizyjne 20x30cm. 

Kompensacje wydłużeń termicznych zapewniają naturalne załamania trasy 

przewodów.  

Istniejące grzejniki na klatce schodowej w ilości 3 szt należy zdemontować . 

Zamiast tego projektuje się jeden grzejnik na parterze przy wejściu na klatkę 

schodową . Ponieważ lokalizacja grzejnika jest w przejściu , grzejnik zostanie  

umieszczony w przygotowanej wcześniej wnęce wykutej w ścianie klatki 

schodowej .  

Instalacja centralnego ogrzewania musi być dobrze zaizolowana , gdyż pomimo 

małego budynku występują dość znaczne odległości trasy wody grzejnej do 

grzejników . Są długie odcinki gałązek gdzie prędkość wody jest na poziomie 

0,2-0,3 m/s . Aby utrzymać odpowiednią temperaturę wody zasilającej 

najbardziej oddalone  grzejniki , a jednocześnie nie tracić ciepła „po drodze” 

należy wykonać sprawną i szczelną izolację cieplną przewodów . Izolować 

należy również kolana , trójniki i zawory . Grubość izolacji wynosi nie mniej niż 

średnica wewnętrzna przewodu oraz nie mniej niż 20mm dla rur do dw 22mm 

oraz nie mniej niż 30mm dla rur dw od 22mm do 35mm. Przewody PEX do 

średnicy 20mm muszą posiadać izolację grubości 20mm . W listwach 

przypodłogowych na przewodach 14 i 16mm dopuszcza się zmniejszenie 

grubości izolacji do 10mm .  

5 Obliczenia 

Instalacja wody - przepływ obliczeniowy wody: 

   
normatywny wypływ 

wody 

Suma zimnej 
wody 

Suma 
ciepłej wody 

Suma 
całkowita 

Lp. Przybory Ilość 
zimna 
woda 

ciepła 
woda 

1. Umywalka/zlew 14 0,07 0,07 0,98 0,98 1,96 

6. Prysznic/wanna 6 0,15 0,15 0,9 0,9 1,8 

9. Miska ustępowa 6 0,13   0,78 0 0,78 

    ∑qn 2,66 1,88 4,54 L/s 
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Obliczeniowy przepływ wody dla budynku: 

q=0,682(∑qn)^0,45-0,14=1,21L/s = 4,35m3/h 

Zainstalowany wodomierz DN20 Q3=4,6m3/h zapewnia odpowiedni przepływ 

wody dla budynku.  

Wyciąg z obliczeń - Instalacji c.o.  

Obliczenia wykonano dla warunków normowych współczynników przenikania 

ciepła przegród budowlanych . W ramach wymiany instalacji przewiduje się 

wykonanie dodatkowych , w ograniczonym zakresie finansowym prac 

izolacyjnych dla poprawy uszczelnienia przegród i  izolacyjności przegród , aby 

nie doszło do zakłócenia pracy instalacji c.o. Jedynie nie poprawiono izolacji 

stropu nad lokalem M4 oraz pokojem M5A.1  na 2 piętrze. Strop jest nie 

ocieplony i dla utrzymania właściwego komfortu cieplnego konieczne jest 

ocieplenie dachu w krótkim czasie  .  

 Nowe parametry obliczeniowe instalacji centralnego  wynoszą 80/55°C. 

 Zapotrzebowanie na c.o. dla całego budynku wynosi (w skrócie) : 

ściana zewnętrzna: 8,4kW ,  podłoga: 4,5kW  ,  stropodach: 9,3kW  ,  okna: 

2,2kW ,  wentylacja małe mieszkania : 3x0,5=1,5kW , wentylacja duże 

mieszkania: 3x0,7=2,1kW .  

Razem: 28kW 

 Zapotrzebowanie na moc cieplną wg mieszkań: 

Mieszkanie Zapotrzebowanie na ciepło [kW] 

M1 3,3 

M1A 6,4 

M3 2,4 

M3A 5,0 
M4 3,2 
M5A 7,0 

kl. sch 0,7 
Razem 28kW 
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 Zestawienie pomieszczeń i dobranych grzejników: 

Mieszkanie/Nr 

pom Pomieszczenie 

Zapotrzebowanie 

na ciepło [kW] Dobrany grzejnik 

M1.1 Pokój 1,4 V22x500x1400 
M1.2 Pokój 0,8 2x V22x500x400 
M1.3 Kuchnia 0,6 V11x500x700 
M1.4 Łazienka 0,5 Łaz. SAN 500x1134 

M1 3,3 kW 

M1A.2 Łazienka 0,9 łaz. SAN 600x1134 

M1A.3 Korytarz 0,4 V11x600x400 
M1A.4 Pokój 1,5 V22x500x1400 
M1A.6 Pokój 1,5 V22x900x700 
M1A.7 Kuchnia 0,4 V11x600x400 
M1A.8 Pokój 1,7 V22x500x1600 

M1A 6,4 kW 

M3.1 Pokój 1,2 21x500x1400 
M3.2 Kuchnia 0,7 C11x500x900 

M3.3 Łazienka 0,5 Łaz. SAN 500x714 

M3 2,4 kW 

M3.1 Pokój 1,0 V11x500x1400 
M3.2 Łazienka 0,5 łaz. SAN 500x1134 

M3.3 Pokój 1,3 C11x500x2000 

M3.5 Pokój 1,1 C22x900x600 

M3.6 Kuchnia 1,1 C22x500x900 

M3A 5 kW 

M4.1 Pokój 1,6 V22x500x1800 
M4.2 Kuchnia 0,9 V21x500x900 
M4.3 Łazienka 0,7 łaz. SAN 500x1134 

M4 3,2 kW 

M5A.1 Pokój 1,6 V22x500x1800 
M5A.2 Łazienka 0,7 łaz. SAN 500X1134  
M5A.3 Pokój 1,7 V22x500x1400 
M5A.5 Pokój 1,6 V22x500x1200 
M5A.6 Kuchnia 1,4 V21x500x1400 

M5A 7,0 kW 

Grzejnik korytarz kl.schod. 0,7 C11x900x900 

6 Wytyczne montażu 

Podczas wykonywania prac należy stosować się do obowiązujących przepisów 

dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie  , obowiązujących 

przepisów, norm oraz warunków technicznych wykonywania i odbioru robót 

instalacyjnych oraz warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki. 
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6.1 Instalacja wodna 

Przewody instalacji wodnych projektuje się wykonać z przewodów z 

polipropylenu PP klasy PN20. Dla przewodów wody ciepłej i cyrkulacji stosować 

przewody wzmocnione warstwą aluminium typu - stabi alu. Przewody mocować 

obejmami stalowymi z gumą w odstępach 0,9 m dla PP20, 1,2m dla PP25, 

1,6m dla PP32. Dopuszcza się zastosowanie innych systemów wodnych 

posiadających dopuszczenia do stosowania w budownictwie . Wszystkie 

przewody wodne i centralnego ogrzewania należy zaizolować cieplnie otulinami 

z pianki polietylenowej. Grubość izolacji powinna być zgodna z przepisami 

dotyczącymi wyposażenia budynków. Izolację cieplną należy wykonać 

szczelną, zaizolować należy kolana, trójniki, zawory i przewody do 

poszczególnych lokali.Instalacja przed zamurowaniem i przed pomalowaniem 

elementów instalacji oraz wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi być 

poddana próbie szczelności 9bar. Instalację należy dokładnie odpowietrzyć. Z 

próby szczelności należy sporządzić protokół. Po pozytywnym przebiegu prób 

szczelności można przystąpić do prac izolacyjnych. 

6.2 Instalacja kanalizacji 

Przewody kanalizacyjne należy wykonać z rur PVC lub PP klasy SN4 w 

budynku , typoszeregu przewodów niskoszumowych z wkładką spienionej 

pianki w grubości ścianki .  Przewody podejściowe w budynku należy prowadzić 

z minimalnymi spadkami DN50 – 3,5% , DN75 – 2,5%, DN100 - 2%, DN150 – 

1,5%. Poziomy w piwnicy należy prowadzić możliwie pod sufitem pomieszczeń 

piwnicznych. , lub na ścianach pomieszczeń .  Na poziomach lub pionach w 

piwnicy należy zamontować czyszczaki kanalizacyjne . Przewody mocować do 

konstrukcji budynku w sposób uniemożliwiający poruszanie się elementów i 

rozszczelnienie instalacji .  

6.3 Instalacja centralnego ogrzewania 

Instalacje należy wykonać z rur typu PEX-RT z warstwą alu  np. firmy purmo , 

tweetop. Przewody należy łączyć poprzez złączki , trójniki , kolanka , zaciskane 

na rurze zgodnie z wytycznymi producenta. Projektuje się zastosowanie 
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przewodów 16x2,0 , 14x2,0 mm oraz 20x2,25mm. Przewody należy zaizolować 

otulinami z wełny skalnej pokrytej folią aluminiową lub pianką polietylenową o 

grubości 20mm .   Izolacja musi być szczelna i ciągła żeby spełniła swoją rolę .  

Po wykonaniu instalacji, przed izolacją cieplna przewodów należy wykonać 

próbę szczelności na ciśnienie 6 bar. Przejścia przewodów przez stropy i ściany 

wykonywać w rurach osłonowych i uszczelnić . Połączenia rur nie mogą być 

wykonane w miejscach przejść przez ściany. 

7 Branża budowlana 

Prace budowlane związane z prowadzonymi pracami instalacyjnymi 

- należy wykonać przebicia przez strop dla pionów instalacyjnych, 

- należy wykonać bruzdy dla przewodów wodnych w łazienkach, kuchniach i 

klatce schodowej, 

- należy wykonać montaż drzwiczek rewizyjnych do zaworów , wodomierzy i 

ciepłomierzy na klatce schodowej i  w mieszkaniach , 

- należy wykonać montaż listew przypodłogowych na przewody instalacji c.o. w 

mieszkaniach ,  

- po wykonaniu prac należy miejsca gdzie były prowadzone prace wykuwania 

bruzd , otynkować  i odmalować,  przewiduje się malowanie sufitów w tych 

pomieszczeniach gdzie były wykuwane bruzdy , łazienki   

 Poprawa izolacyjności budynku 

Budynek jest nieocieplony i nie spełnia wymogów dotyczących izolacyjności 

przegród budowlanych . Projektuje się w ramach wykonania wymiany instalacji 

c.o. wykonanie kilku czynności izolacji budynku , dzięki którym w ogóle możliwa 

będzie właściwa praca instalacji grzewczej : 

- zaizolowanie podłogi strychu o powierzchni ok. 65m2 ( ułożenie warstwy 15cm 

twardej wełny mineralnej ,  przykrycie płytą OSB fire stop – NRO – trudno 

zapalnej o grubości 16mm , łączonej na połączenia stalowe ) , 
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- wymianę na nowe drzwi wejściowe , 

- wymianę okno 60x120cm nad drzwiami wejściowymi na nowe, uchylne z 

możliwością zamknięcia z poziomu podłogi ,  

- wymienić na nowe szczelne drzwi prowadzące na strych szerokości 60cm 

- uszczelnić drzwi wejściowe do budynku od strony podwórka , 

-  uszczelnić okna w piwnicy , 

- wymienić okno 80x75cm w pomieszczeniu węzła – w ramach projektu 

pomieszczenia węzła , 

- wymienić na nowe okna w mieszkaniu M4, obecnym pustostanie , gdyż okna 

się nie domykają i znacznie wychładzają cały budynek , 

- wymiana okna sufitowego na klatce schodowej o wymiarach 4,0x2,0m, okno 

jest nieszczelne i znacznie wychładza klatkę schodową . 
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8 Informacja na temat bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  
 

Informacje ogólne: Projekt budowlano-wykonawczy remontu instalacji centralnego 

ogrzewania i wod-kan w budynku przy ul. Kozietulskiego 4b w 

Warszawie .   

Inwestor: Zarząd Mienia Skarbu Państwa m.st. Warszawy ul. Prosta 69 Warszawa 

Projektant sporządzający informację:  mgr inż. Piotr Krzemiński    

  Al. Niepodległości 137/141, 02-570 Warszawa 

Zakres robót dla zamierzenia budowlanego: 

- roboty monterskie , roboty budowlane 

Elementy, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

- urządzenia elektryczne do wiercenia w murze lub betonie 

- narzędzia mechaniczne do cięcia itp. 

- urządzenia specjalistyczne do zgrzewania rur 

- urządzenia do spawania rur 

-   maszyny i urządzenia do transportu ciężkich elementów 

-   transport ręczny ciężkich elementów  

- transport ręczny po schodach materiałów 

Zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi występujące podczas budowy: 

- zagrożenie przy wykonywaniu otworów w ścianach i stropach  

- niebezpieczeństwo zranienia podczas używania urządzeń elektrycznych i     

mechanicznych, prac montażowych 

- napełnianie i odpowietrzanie sieci; możliwość skierowania silnego 

strumienia na montera 

- montaż przewodów; cięcie mechaniczne przewodów (niebezpieczeństwo 

zranienia piłą) 
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- praca na wysokości, rusztowaniach, drabinach, możliwość upadku, sposób 

zabezpieczeń, transport materiałów i urządzeń na dach 

Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 

robót szczególnie niebezpiecznych: 

- skontrolowanie uprawnień pracowników, którzy będą pracowali przy  

montażu sieci  

- zapoznanie pracowników z przepisami zawartymi w rozporządzeniu 

Ministra Infrastruktury z dnia 06. 02.2003r w sprawie BHP przy wykonywaniu 

robót budowlanych (Dz. U nr 47 poz. 401). 

Wykaz środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia 

zdrowia: 

- na pomieszczeniu socjalnym umieścić wykaz zawierający adresy i telefony 

do najbliższych jednostek policji, pogotowia i straży pożarnej 

- w pomieszczeniu socjalnym umieścić punkt pierwszej pomocy wyposażony 

w środki opatrunkowe 

- w pomieszczeniu socjalnym przygotować miejsce na telefon komórkowy 

oraz miejsce na kaski ochronne 

- rozmieścić tablice ostrzegawcze , za pomocą tablic informacyjnych 

wyznaczyć drogę ewakuacyjną z terenu budowy. 

 

 

mgr inż. Piotr Krzemiński 
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8 Oświadczenia i uprawnienia projektanta 

Oświadczenie projektanta 

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego 

( Dz. Nr 207 z 2003r. Poz. 2016 z późniejszymi zmianami) 

oświadczam jako projektant, 

że projekt budowlano-wykonawczy remontu instalacji centralnego ogrzewania i 

wodno – kanalizacyjnych w budynku przy ul. Kozietulskiego 4b  w Warszawie, 

sporządzony dla Zarządu Mienie Skarbu Państwa, wykonano zgodnie 

z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

mgr inż. Piotr Krzemiński 

 

Oświadczenie projektanta sprawdzającego 

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego 

( Dz. Nr 207 z 2003r. Poz. 2016 z późniejszymi zmianami) 

oświadczam jako projektant sprawdzający, 

że projekt budowlano-wykonawczy remontu instalacji centralnego ogrzewania i 

wodno – kanalizacyjnych w budynku przy ul. Kozietulskiego 4b  w Warszawie, 

sporządzony dla Zarządu Mienie Skarbu Państwa, wykonano zgodnie 

z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

mgr inż. Andrzej Wasikowski 
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