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                             INFORMACJA BIOZ 
Opracowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. 
W sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia 
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Ze względu na charakter i wielkość obiektu oraz stopień występujących na budowie zagrożeń nie jest wymagane 
sporządzenie przez inwestora lub kierownika budowy planu  bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 roku / Dz. Ust. z dnia 10 lipca 2003 roku art.2 i 3./ 
Montaż instalacji  nie wprowadza szczególnej emisji hałasów i wibracji. Emisja zanieczyszczeń będzie nie większa 
niż dopuszczalna w aktualnych przepisach i normach.     
Obszar oddziaływania projektowanej inwestycji nie wykracza poza granice działki . 
 
Ad.§ 2.3.1. w/w Rozporządzenia – zakres robót 
Zakres robót wynika z projektu  

1. roboty remontowe – przygotowawcze i poinstalacyjne  
2. roboty remontowe instalacyjne 

Roboty w czasie ich  realizacji nie stwarzają dużego zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Nie będą również 
prowadzone roboty szczególnie niebezpieczne zgodnie z art. 21a ust. 2 pkt. 1-10, oraz nie będą występować 
niebezpieczeństwa wynikające z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia.  
 
Ad.§ 2.3.2. w/w Rozporządzenia – wykaz istniejących obiektów budowlanych 
Budynek mieszkalny wielorodzinny istniejący 
 
Ad.§ 2.3.3. w/w Rozporządzenia – wykaz elementów zagospodarowania działki lub terenu , które mogą 
stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi  
Nie dotyczy – inwestycja nie wykracza poza teren obiektu 
 
Ad.§ 2.3.4. w/w Rozporządzenia – wskazanie przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji 
robót budowlanych 
W świetle następujących przepisów : 

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane / Dz.U. nr 106/2000 poz. 1126 z późn zmianami/ 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 w sprawie informacji BIOZ /Dz.U. 120/2003 poz. 

1126/  
na placu budowy nie występują roboty szczególnie niebezpieczne 
Inne zagrożenia 
L.p. Rodzaj zagrożenia Skala 

zagr 
Miejsce 
wyst 

Czas wyst 

1 Obrażenia mech związane z używaniem ciężkich narzędzi 
ręcznych i elektronarzędzi oraz pracami transportowymi 

Często Plac 
budowy 

Cały czas 
budowy 

2 Uszkodzenia mech oczu i zaproszenia Dość 
często 

Plac 
budowy 

Prace 
przygotow. 

3 Obrażenia mech spowodowane spadającymi przedmiotami Często Plac 
budowy 

Cały czas 
budowy 

4 Upadek z wysokości /drabiny, podesty/ Często Plac 
budowy 

Cały czas 
budowy 

5 Skaleczenia przedmiotami ostrymi Często Plac 
budowy 

Cały czas 
budowy 

6 Porażenie i poparzenie Często Plac 
budowy 

Cały czas 
budowy 

7 Hałas Często Plac 
budowy 

Prace 
przygotow 

8 Zapylenie Często Plac 
budowy 

Prac 
przygotow 

 

Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do robót  

• Zapoznanie pracowników zatrudnionych na budowie z zakresem niebezpieczeństwa przy poszczególnych 
fazach robót budowlanych bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania tych robót 

• Przeprowadzenie szkoleń z zakresu BHP oraz innych zasad przestrzegania przepisów dot. bezpieczeństwa, 
w szczególności w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości na danej budowie 

 Wskazanie środków technicznych zapobiegających niebezpieczeństwom 
• Wyposażenie pracowników w odpowiednie środki techniczno-ochronne 
• Zabezpieczenie placu budowy przed dostępem osób niezatrudnionych 
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• Zabezpieczenie placu budowy w niezbędne środki łączności 
• Zaopatrzenie budowy w podstawowe środki pierwszej pomocy 
• Składowanie materiałów budowlanych zgodnie z instrukcją producenta, w odpowiednich miejscach i z 

odpowiednim zabezpieczeniem, tak aby nie tarasowały i nie utrudniały dojścia i dojazdu 
• Wyposażenie placu budowy w niezbędne środki przeciwpożarowe 

 
Ad.§ 2.3.5. w/w Rozporządzenia - wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed 
przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 
Nie dotyczy 
 
Ad.§ 2.3.6. w/w Rozporządzenia – środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefie szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich 
sąsiedztwie. 
Nie dotyczy 
 
Całość prac powinna być prowadzona zgodnie  z obowiązującymi szczegółowymi przepisami dot poszczególnych 
rodzajów robót oraz przepisami ogólnymi: 

– Ustawa z dnia 7.07.1994 Prawo Budowlane /Dz.U. 106/2000 z późn zmianami/ 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 23 06.2003r w sprawie informacji BIOZ /Dz.U.120/2003 poz 1126z 

późn zmianami/ 
– Kodeks Pracy Ustawa z dnia 26.06.1974 /Dz.U. 21/1998 poz. 94/ 
– Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie ogólnych  przepisów BHP 

/Dz.U. 129/1997 poz. 844./ 
– Rozporządzenie Ministra Infarstruktury z dnia 06.02.1997 w sprawie BHP podczas wykonywania robot 

budowlanych /Dz.U. 47/2003 poz.401/ 
– Rozporządzenie Ministra Gospodarki  z dnia 17.09.1999 w sprawie BHP przy urządzeniach i instalacjach 

elektrycznych /Dz.U.80/1999 poz.912/ 
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                                                                                                                              Warszawa 11.09.2019               
 
 
 

                                               OŚWIADCZENIE 

w trybie art. 20 ust.4 ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. 
/ Dz. U. nr z 2019 poz. 1186 z dnia 21.05 2019 tekst jednolity z późniejszymi zmianami/ 

 
 

                 Opracowany projekt budowlany wykonawczy remontu instalacji  centralnego ogrzewania, zimnej 
wody , ciepłej wody i  kanalizacji  w  budynku mieszkalnym  w Warszawie przy ul. Willowej 6  jest kompletny dla 
celu, któremu ma służyć oraz został wykonany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym 
zakresie przepisami prawa, normami i normatywami. 

       Dokumentacja  nie  wymaga  opracowania  planu  BIOZ. 
 
             Projektant                                                        Sprawdzający                                                                     
 
 
            ………………………….                                         ………………………………..                     
           mgr inz Eleonora Stolarczyk                              mgr inż Małgorzata Olesińska 
           upr. 442/64                                                         upr St-09/89  
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III.   OPIS  TECHNICZNY I OBLICZENIA 
do projektu budowlanego wykonawczego  remontu instalacji centralnego ogrzewania, zimnej wody, ciepłej wody i 

kanalizacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym  przy 
 ul. Willowej 6  w Warszawie /dz. 63 z obr 1-01-13/  

 
1. Podstawa opracowania 

− umowa z Inwestorem 
− wymagania i wytyczne Inwestora  
− inwentaryzacja budowlana wykonana przez Pracownię Jadach i Partnerzy w grudniu 2012r 
− inwentaryzacja własna budowlana i instalacyjna dla celów projektowych 
− Katalogi i wytyczne producentów 
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać budynki i 

ich   usytuowanie (Dz. U. nr 75 z 2002r poz. 690 z późniejszymi zmianami) 
− zbiór norm i przepisów dotyczących instalacji kanalizacyjnych, wodociągowych i centralnego  
         ogrzewania  m. in 

 
2. Przedmiot i zakres opracowania 

 
Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie projektu budowlanego wykonawczego: 
1. remont instalacji kanalizacji od wywiewek i  wszystkich  przyborów do projektowanej zasuwy burzowej przed 
      ścianą zewnętrzną w piwnicy 
2. remont instalacji zimnej wody  od wodomierza głównego do odbiorników 
3. remont instalacji centralnego ogrzewania 
4. remontu instalacji  ciepłej wody 

 
Istniejący węzeł cieplny jest własnością Veolia Energia Warszawa S.A. Wszelkie roboty w pomieszczeniu węzła 
cieplnego wymagają uprzedniego zgłoszenia w Veolia Energia Warszawa S.A. ZEC Południe. Usługa montażu 
modułu ciepłej wody użytkowej zostanie wykonana na podstawie zawarcia Umowy pomiędzy Odbiorcą a Veolią 
Energia Warszawa S.A 

 
3. Obszar oddziaływania inwestycji – nie wykracza poza granice działki 
Projektowana inwestycja nie jest  ujęta w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 w 
sprawie określenia przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych 
uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu o oddziaływaniu na 
środowisko (Dz.U.  257 poz.2573 z 2004r) 
 

 
4. Opis ogólny stanu istniejącego budynku i lokalizacji 

 
Budynek istniejący, wybudowany w latach trzydziestych XX wieku.   
Budynek zlokalizowany w części śródmiejskiej Warszawy, na ogrodzonej działce.   
Obiekt jest  całkowicie  podpiwniczony.   
Konstrukcja budynku: ściany murowane, stropy Kleina . 
Dach drewniany kryty papą. 
 W budynku jest 1 klatka schodowa. 
Okna w mieszkaniach na parterze i piętrach nowe z PCV. 
Okna w pomieszczeniach piwnicy , na klatce schodowej oraz na poddaszu - drewniane , nieszczelne, w złym stanie 
technicznym. 
Drzwi wejściowe aluminiowe ocieplone. 
Budynek nie jest ocieplony. 
W piwnicy znajdują się pomieszczenia:  

− WC ogólnodostępne – do likwidacji 
− węzeł cieplny 
− komórki lokatorskie 
− pomieszczenie ogólnodostępne ogrzewane 
− pomieszczenia do zaadaptowania na lokal mieszkalny „S”. 
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Na kondygnacjach od parteru do IIIp znajdują się lokale mieszkalne /po jednym na każdej kondygnacji/. 
Na poddaszu znajdują się 2 pomieszczenia przeznaczone do zaadaptowania na jeden lokal mieszkalny. 
 
Instalacja centralnego ogrzewania z rur  stalowych z grzejnikami żeliwnymi członowymi  - w bardzo złym stanie 
technicznym. Instalacja kryta w lokalach mieszkalnych. 
 
Dane liczbowe: 
Kubatura – 1985 m3 
Powierzchnia użytkowa – 322,42m2  
Ilość kondygnacji – 1 podziemna, 5 nadziemnych / w tym poddasze/ 
Budynek jest  wyposażony w instalacje: 

– zimnej wody z wodociągu miejskiego 
– kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 
– centralnego ogrzewania z węzła cieplnego 
– ciepłej wody z piecyków gazowych lub elektrycznych 
– gazową 
– elektryczne 
– teletechniczne 

 
5.  Opis rozwiązań  projektowych remontu 
 
5.1.Część architektoniczno budowlana 
 
5.1.1. Roboty budowlane węzła cieplnego 
Roboty budowlane wg warunków technicznych nr VWAW/EWT/19/1913591/1  z dnia 07.08.2019: 

− wykonanie szlichty z wyprofilowaniem w kierunku studzienki: 
 odkurzenie, opukanie i oczyszczenie z luźnych fragmentów podłoża 
wyrównanie podłoża zaprawą  cementową modyfikowaną do napraw betonu systemu PCC , 

              Produkty wchodzące w skład systemu Ceresit PCC: 
mineralna  powłoka antykorozyjna Ceresit CD 30, będąca równocześnie warstwą kontaktową 
gruboziarnista zaprawa do napraw betonu, przy głębokości ubytków od 30 do 100 mm, Ceresit CD 26 
drobnoziarnista zaprawa do napraw betonu, przy głębokości ubytków od 5 do 30 mm, Ceresit CD 25 
szpachlówka wyrównująca do napraw betonu, przy głębokości ubytków od 1 do 5 mm, Ceresit CD 24  

− naprawa schodów metalowych - wymiana 
− wykonanie poręczy przy schodach - wymiana 
− wykonanie tynków ścian i sufitu 

       oczyszczenie podłoża z luźnych fragmentów  zabrudzeń, starych powłok / szczotkowanie drucianą   
       szczotką/ 
       sprawdzenie przyczepności tynku - ewentualnie skuć luźne fragmenty 
       uzupełnić powierzchnię poprzez szpachlowanie nierówności 

− malowanie ścian pomieszczenia farbą zmywalną chlorokauczukową w kol. jasnym szarym 
− malowanie sufitu farbą emulsyjną w kolorze białym 
− naprawa bezodpływowej studzienki schładzającej o wym 58x40cm i gł. 30cm wraz z wymianą kraty 
− udrożnienie wentylacji nawiewnej – wymiana kratki wewnętrznej, montaż kanału „Z” i nowej kratki 

zewnętrznej  
− udrożnienie wentylacji wywiewnej 
− wymurowanie i otynkowanie podstawy dla zestawu hydroforowego o wym 80x50cm h-10cm 

 
5.1.2. Roboty remontowe w piwnicy i na klatce schodowej 

− wymiana okien drewnianych na PVC  o wsp U=1,1 W/m2K 
− instalację wodno – kanalizacyjną prowadzoną po wierzchu należy obudować płytami G-K typ H2  

 
5.2.Instalacja kanalizacji 
 
Ścieki sanitarne z budynku odprowadzane są przykanalikiem żeliwnym Φ150mm do kolektora Φ300mm w  
ul. Willowej. Włączenie do kolektora poprzez trójnik 300x300x150. 
 
Istniejąca instalacja kanalizacji wykonana z rur żeliwnych ze śladami przecieków. 
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Na wniosek Inwestora wykonuje się remont instalację kanalizacji w układzie istniejącym – piony w szachtach 
zabudowanych pytą G-K typ H2, podejścia w bruzdach. 
Remontowi podlega cała instalacja wraz z wywiewkami i  odcinkiem kanalizacji podposadzkowej do projektowanej 
zasuwy burzowej. 
Z uwagi na brak dokumentacji archiwalnej trasy istniejące / do demontażu/ mogą odbiegać od projektowych.  
 
Na pionach projektuje się szczelne rewizje (czyszczaki) dostępne w piwnicy budynku usytuowane  nad miejscem 
włączenia do poziomu. Pełną szczelność przykrywy zapewni gumowa podkładka.  Piony zakończone będą nasadką 
wywiewną Dn 110 mm wyprowadzoną ponad dach. 
Do przewodów podposadzkowej kanalizacji sanitarnej włączono wszystkie piony kanalizacji sanitarnej, półpiony oraz 
przybory zamontowane w piwnicy. 
 
Obliczenie ilości sekundowej ścieków sanitarnych 
                   
Aparat sanitarny Ilość Równoważnik 

odpływu AWs 
Σ AWs 

Wanny/natryski 6 1 6 
Zlewy 6 1 6 
Zmywarki 6 1 6 
Umywalki 6 0,5 3 
WC 6 2,5 15 
                                            Razem                36 
Qs = 0,5*V36= 0,5*6 = 3 l/s 
 
Istniejący przykanalik Φ150mm zapewni odbiór ścieków . 
 
5.2.1. Przewody 
 
Poziomy instalacji w ziemi zaprojektowano z rur PVC-U kl. SN8 Dz 160 /kolor pomarańczowy/. 
Przewody w szachtach / piony i półpiony / zaprojektowano z rur niskoszumowych WAVIN AS Dz 110mm . 
Podejścia odpływowe oraz wywiewki  zaprojektowano z rur PVC /kolor szary/  
Wszystkie piony zakończone są wywiewkami. 
Spadek podejść nie powinien być mniejszy niż 2% i większy niż 15%. Przewody odpływowe z pralek automatycznych 
przechodzące za kuchenką gazową należy zaizolować termicznie izolacją typu Climaflex o grubości 9 mm na 
długości 0,6m i obudować. 
Średnice podejść odpływowych 
wanny, natryski, zlewy , umywalki, zmywarki– Φ 50 mm 
WC -  Φ 100 mm 
Do mocowania instalacji używa się uchwyty i obejmy wyłożone od strony wewnętrznej podkładkami z gumy lub 
innymi miękkimi materiałami chroniącymi rury kanalizacyjne przed uszkodzeniem.  
 
Przewody poziome w ziemi prowadzić po starej trasie. 
 
W miejscach przejść przewodów kanalizacji pod ławą fundamentową należy: 

− montować przewody w rurze ochronnej  stalowej grubościennej 
− unikać  montowania kielichów wewnątrz rury ochronnej 
− przewód montować na płozach dystansowych z PEHD  - 2 szt montowane 15 cm od końca rury ochronnej 
− zamknąć końce rury ochronnej manrzetami wykonanymi z EPDM. 

UWAGI 
1.Dopuszcza się zmianę zagłębienia rur po odsłonięciu spodu ławy  fundamentowej. W tym celu  należy 
skontaktować się z Projektantem. 
2.W lokalach 2 i 3 na pionie kanalizacji zamontować trójnik 100x100x75 dla odprowadzenia ścieków z planowanej 
kuchni / wg rysunków/. Trójnik zakorkować.  
 
5.2.2.  Armatura 
Na przewodzie kanalizacji podposadzkowej ,przed wyjściem z  budynku, projektuje się zasuwę burzową  Dz160 ze 
szczelną pokrywą , zamontowaną w studzience PVC Φ600mm. 
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W pomieszczeniu hydroforni projektuje się  wpust podłogowy  piwniczny PVC Dz100 z blokadą antyzapachową z 
kratką z tworzywa sztucznego.  
 
5.2.3 .  Roboty ziemne 
 
Dla wykonania remontu instalacji kanalizacji podposadzkowej w piwnicy  należy wykonać wykop o szerokości ok. 
0,8 m oraz zdemontować istniejący wpust piwniczny, znajdujący się w korytarzu piwnic. 
Wykop oraz zasypkę wykonywać ręcznie. Wykopy o głębokości powyżej 1,2 m szalować wypraskami stalowymi. 
 
W miejscach przejść projektowanych przewodów pod fundamentami należy: 

− wybrać  ręcznie  grunt na głębokość ok. ½ szerokości ławy z każdej strony , wykonując  otwór o średnicy 
wynoszącej ok.  0,9 średnicy rury ochronnej dla  wbicia rury ochronnej 

− wbić ręcznie stalową rurę ochronną 
− oczyścić wnętrze rury ochronnej z resztek ziemi. 

 
Podsypkę i obsypke wykonać z piasku. 
Podczas zasypki wykonać zagęszczanie gruntu co 20cm.  
 
5.2.4.  Normy i wytyczne w projektowaniu instalacji kanalizacji 
                
  PN-81/B-10700/01 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania   
                 i  badania przy odbiorze 
  PN-92/B-01707 Instalacje kanlizacyjne . Wymagania w projektowaniu      
 
5.3.Instalacja zimnej wody i centralnej ciepłej wody 
 
Budynek jest zasilany w wodę zimną z wodociągu miejskiego  poprzez przyłącze wodociągowe PE63 mm w  
ul. Chocimskiej  
Wlotu wody znajduje się w pomieszczeniu węzła cieplnego ok. 50 cm nad podłoga.. 
Na przyłączu wody jest wodomierz główny Js Dn20 z odczytem radiowym. .  
Za wodomierzem brak  zaworu antyskażeniowego.  
Istniejąca instalacja zimnej wody wykonana jest z  rur stalowych / fragmenty po wymianie na rury PP/ , skorodowana, 
niedrożna – w złym stanie technicznym. 
 
Projektuje się remont instalacji zimnej i ciepłej wody. 
Zimna woda bytowa  doprowadzona będzie do: 

– wszystkich przyborów sanitarnych, 
– węzła  cieplnego 

Ciepła  woda bytowa  doprowadzona będzie do: 
− umywalek  
− zlewów 
− wanien/natrysków 

 
5.3.1. Sprawdzenie   wodomierza głównego  
 
Normatywny przepływ wody przyjęto wg normy PN-EN-806-3(4) 
Wyznaczenie przepływu obliczeniowego wykonano w oparciu o normę PN-92/B-01706 wzór 5 
 
Stan docelowy 
 
Przybór sanitarny  Ilość qn (dm3/s) Σ qn (dm3/s) 
płuczki ustępowe 6 0,1 0,6 
umywalki 6 0,1 0,6 
zlewy/zmywarki 6 0,15 0,9 
pralki 6 0,15 0,9 
natrysk/wanna 6 0,4 2,4 
                           Razem qn (dm3/s)                                                                                                       5,4 dm3/s 
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qs = 0,682(Σqn)0,45  -0,14 =  1,32 dm3/s = 4,74m3/h 
strata na wodomierzu istniejącym przy przepływie wody gospodarczej 
h wod = 10 * ( 4,74/5,0)2 = 8,9 mH2O 
 
Stan istniejący 
 
Przybór sanitarny  Ilość qn (dm3/s) Σ qn (dm3/s) 
płuczki ustępowe 4 0,1 0,4 
umywalki 4 0,1 0,4 
zlewy/zmywarki 4 0,15 0,6 
pralki 4 0,15 0,6 
natrysk/wanna 4 0,4 1,6 
                           Razem qn (dm3/s)                                                                                          3,6 dm3/s 
 
qs = 0,682(Σqn)0,45  -0,14 =  1,07 dm3/s = 3,87m3/h 
strata na wodomierzu istniejącym przy przepływie wody gospodarczej 
h wod = 10 * ( 3,6/5,0)2 = 5,1 m H2O 
 
UWAGA 
Z uwagi na dużą stratę ciśnienia na wodomierzu głównym zaleca się wymianę. 
 
5.3.2. Przewody  
 
Remont przewodów zimnej wody obejmuje instalację od projektowanego  zaworu antyskażeniowego EA 291NF 
Dn50 za wodomierzem głównym do odbiorników .  
Remont instalacji centralnej  ciepłej wody– od zaworów za wymiennikiem cieplej wody do odbiorników i od pompy 
cyrkulacyjnej w węźle cieplnym  . 

 
Remont instalacji wody zimnej, ciepłej oraz cyrkulacji zaprojektowano z rur z polipropylenu:  
- woda zimna -  typoszereg 6 - SDR 6 - PN 20 z rur jednorodnych 
- ciepła woda i cyrkulacja typoszereg 6 – SDR 6 - PN 20 z rur stabilizowanych   wkładką aluminiową  
 
Przewody poziome z rur polipropylenowych ze względu na wydłużalność prowadzone są z wykorzystaniem 
możliwości samokompensacji. Przewody pionowe w obudowie prowadzone są bez kompensacji. 
Aby zapobiec nadmiernym wydłużeniom należy prawidłowo je zamocować tj.: 

− przewód zasilający – przy każdym odgałęzieniu do lokalu podpora stała i 1 podpora przesuwna na każdej 
kondygnacji 

− przewód cyrkulacyjny -  1 podpora stała i 1 przesuwna na każdej kondygnacji. 
  
Punkty stałe na przewodach rozdzielczych  należy montować zgodnie z częścią rysunkową projektu  
Należy stosować obustronne zamocowanie rurociągu, przed i za zaworem. 
Przewody poziome należy prowadzić ze spadkiem min. 3‰ w kierunku odwodnienia. 
Układanie przewodów z rur polipropylenowych pod tynkiem (podejścia do przyborów)  i w bruzdach (piony) narzuca 
następujące wymagania: 

- rura musi być umieszczona odpowiednio głęboko w ścianie. 
- rury należy prowadzić w  rurach osłonowych typu peszel lub owinąć je tekturą, pianką polietylenową w celu 
 pozostawienia luzu. 
- rury w ścianie muszą być trwale przytwierdzone. 

- dla średnic ∅ 16-32 mm grubość tynku musi wynosić odpowiednio 2-4 cm. 
 

Przy przejściach przez stropy i ściany przewody należy prowadzić w tulejach z tworzywa sztucznego. Przestrzeń 
wolną w tulei wypełnić szczeliwem plastycznym lub sznurem konopnym.  
Przewody z polipropylenu należy łączyć przez zgrzewanie przy użyciu typowych kształtek kielichowych.   

 

Prowadzenie przewodów  

-  w łazienkach i w kuchniach – piony  w szachtach zabudowane płytą G-K typ H2 
- instalacja rozdzielcza w piwnicy  - pod stropem  
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-  podejścia  do przyborów- w bruzdach   
Przewody cw  i  cyrkulacyjne bruzdach  prowadzić w izolacji z painki PE gr 13mmw płaszczu z folii PCV zbrojonym 
Przewody zw. w bruzdach prowadzić w rurach ochronnych „peszel”. 
 
5.3.3. Dobór zestawu hydroforowego wody bytowej 
 
Obliczenia wykonano przy użyciu programu komputerowego do obliczania instalacji zw i ccw Audytor H2O  
 
Wymagane  ciśnienie dyspozycyjne zimnej wody  - 41,11 m 
Ciśnie nie gwarantowane – 25.0 m 
Należy zamontować zestaw hydroforowy o parametrach: 
Q= 4,97 m3/h 
H = 41,11-25 = 16,11m 
 
Dobrano zestaw  hydroforowy  

 
5.3.4. Armatura 
Jako armaturę zaprojektowano: 

-  zawory kulowe odcinające produkcji krajowej na temperaturę 1200C i ciśnienie 1,0 MPa z atestem  
COBRTI- INSTAL – na podejściach pionów zw i ccw  oraz na podejściach do grup aparatów 

- zawory termostatyczne do cyrkulacji cwu MTCV-B  Dn15 - na podejściach pionów cyrkulacyjnych 
- zawór antyskażeniowy EA291NF Dn 25  za wodomierzem głównym 
- wodomierz Js1,5 Dn15,filtr Dn15, zawór antyskażeniowy EA251 DN15 - na dopuście  do instalacji c.o.  

 
Wodomierze: 
Zaprojektowano opomiarowanie zużycia ciepłej  i zimnej wody dla każdego lokalu. 
Dla każdego lokalu mieszkalnego przewidziano: 

- pomiar ciepłej  wody  -  przy pomocy wodomierzy mieszkaniowych ciepłej wody typ JS 1,6C Dn 15 
- pomiar zimnej wody  - przy pomocy wodomierzy  mieszkaniowych zimnej wody typ JS 1,6 Dn 15 
 

5.3.5 .  Próba szczelności 
 
Próbę szczelności instalacji centralnej ciepłej wody, zimnej wody bytowej należy przeprowadzić przed zasłonięciem 
bruzd, kanałów i przed montażem izolacji.  
Próbę wykonać przy pełnym otwarciu zaworów.  
Ciśnienie w instalacji wody bytowej należy podnieść do wartości równej 1,5 krotności najwyższego ciśnienia 
roboczego tj 0,9MPa / wg PN-81/B-10700/.   Ciśnienie to  w przeciągu 30 min  należy dwukrotnie podnieść do 
pierwotnej wartości co 10 min.  Po dalszych 30 min spadek ciśnienia nie może przekraczać 0,06 MPa W czasie 
następnych 120 min spadek ciśnienia nie  powinien przekroczyć 0,02 MPa. 
W czasie próby należy utrzymywać stała temperaturę. 
 
5.3.6.  Izolacja 

 
Izoluje się wszystkie przewody wody ciepłej i cyrkulacyjnej- zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Transportu 
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 05.07.2013r 
Projektuje się izolacje: 
-    z pianki PU w płaszczu z folii   - przewodów poziomych w piwnicy wraz z podejściami pionów  
-    z pianki PE gr 13 mm płaszczu z folii  zbrojonej  - piony i gałązki zabudowne,  
 

Średnica wewn. przewodu 
Dn (mm) 

Grubość izolacji dla materiału o wsp 0,035 W/m*K 
                                (mm)       

do 22 /Dz 32/ gr=20mm 
22 – 35 /Dz40-63/ gr=30mm 

35-100 mm   /Dz 63-108mm/ Równa średnicy wewn rury 
Średnica wewn powyżej 100 mm 100 mm 

Przewody w ścianach I 
przegrodach 

50% wymagań 
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Izolacje termiczne powinny mieć klasyfikację pożarową co najmniej „nie rozprzestrzeniająca ognia”. 
 
Izolacja przewodów wody zimnej : 

− w piwnicy – z pianki PU gr 20mm  w płaszczu z folii  PVC 
  

5.3.7. Regulacja 
 
Po przeprowadzeniu próby szczelności wykonać regulację instalacji.  Nastawy  dla zaworów termostatycznych 
podano na rysunku rozwinięcia instalacji  ccw. 
 
5.3.8.  Normy i wytyczne w projektowaniu instalacji wodociągowej  
 
                 PN-81/B-10700/01 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania   
                 i  badania przy odbiorze 
         PN-B-01706+A1:1999 Instalacje wodociągowe 
                 PN-EN-1717:2000 Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody instalacjach wodociągowych i    
                ogólne wymagania dot urządzeń zapobiegających zanieczyszczeniu przez przepływ zwrotny 
                PN-EN 806-3 Wymagania dot wewnętrznych instalacji wodociągowych do przesyłu wody przeznaczonej  
                o spożycia cz. 3 Wymiarowanie przewodów 
 
5.3.9. Uwagi 
 
1.Po zamontowaniu wszystkich zaworów termostatycznych zalecane jest sprawdzenie temperatury wody 
cyrkulacyjnej i dokonanie odpowiednich nastaw.  
2. nie należy wkuwać przewodów  w ściany konstrukcyjne i kominowe. 
3. w  lokalach adaptowanych tj w piwnicy i na poddaszu instalacje zw. i ccw zakończyć odejściem od pionu i 
zakorkować. 
  
5.4.Instalacja centralnego ogrzewania 
 
Istniejąca instalacja  co z rozdziałem górnym jest  zasilana z indywidualnego węzła cieplnego znajdującego się 
piwnicy budynku ,   wykonana z rur stalowych spawanych, grzejniki żeberkowe. 
 Izolacja przewodów poziomych z wełny mineralnej z płaszczem gipsowym. Instalacja w złym stanie technicznym ze 
śladami  licznych przecieków. 
 
Projektuje się remont instalację centralnego ogrzewania pompowa, z rozdziałem dolnym. 
Prowadzenie nowej instalacji : 

− przewody rozdzielcze – pod stropem piwnicy 
− piony – w szachtach zamurowanych cegłą 
− gałązki - w bruzdach. 

Pion centralnego ogrzewania nr 7 dla zasilenia grzejników pod oknem  kuchni w lok 2 i 3. prowadzony jest  w 
bruździe wykutej w glifie okiennym . W miejscu zakończenia pionu w kuchni na I P ,na wysokości odpowietrzenia 
instalacji,  zamontować drzwiczki rewizyjne otwierane od strony okna. 
Inwestor nie przewiduje ocieplenia budynku. 
Z uwagi na brak ocieplenia budynku oraz istniejące wnęki podokienne zastosowano parametry czynnika tz=75ºC. 
Obliczenia cieplne wykonano przy użyciu programu SANKOM PZC. 
Obliczenia hydrauliczne i regulację wykonano przy użyciu programu AUDYTOR 3.8. 
 
5.4.1. Dane ogólne 

Strefa klimatyczna III                                                          tz = -20˚C 
 tz/tp                                                                                   75/50°C 
 Projektowane obciążenie cieplne budynku                       Qo = 49026 W 
Całkowity strumień wody w instalacji                                 Gc = 0,469 kg/s 
Całkowita pojemność instalacji                                           Vc = 736 l             
Ciśnienie dyspozycyjne                                                       ∆Pc =~ 13 kPa 
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5.4.2. Charakterystyka energetyczna 
SZ50 cm / ściana zewn nieocieplona/                                             1,194  W/m2K 
DACH                                                                                              0,7  W/m2K 
O    Okna                                                                                         1,1  W/m2K 
Dz    Drzwi zewnętrzne                                                                   2,6  W/m2K 
Strop piwnicy                                                                                  1,163  W/m2K 
 
wskaźnik odniesienia do kubatury         24,7 W/m3 

 

5.4.3. Prowadzenie instalacji 
 

Przewody poziome zaprojektowano z wykorzystaniem samokompensacji. 
Przewody pionowe prowadzone są bez kompensacji, dlatego aby zapobiec nadmiernym wydłużeniom należy 
prawidłowo je zamocować tj.: 
przewód zasilający i przewód powrotny – 1 podpora stała przy gałązce grzejnikowej i 1 podpora przesuwna pod 
stropem  na każdej kondygnacji. 
 
 Punkty stałe na przewodach poziomych montować zgodnie z częścią rysunkową projektu. 

 
Przy przejściach przez stropy i  ściany przewody należy prowadzić  w tulejach ochronnych z tworzywa sztucznego. 
Przestrzeń wolną w tulei wypełnić szczeliwem plastycznym lub sznurem konopnym. 
Przewody w bruzdach ściennych prowadzić  w izolacji z pianki PE w płaszczu PCV zbrojonym. 
5.4.4. Przewody 
 
Instalację zaprojektowano z  rur   z rur z polipropylenu z wkładką aluminiową  łączonych przez zgrzewanie. 
 

5.4.5. Grzejniki 
 
Na wniosek Inwestora projektuje się grzejniki  

− członowe PURMO typ  Delta Laser: 
       w pokojach i kuchniach lokali  S, 4, 5  – podłączenie boczne 
       w kuchniach lokali 2 i 3  - podłączenie dolne. 

− drabinkowe – w łazienkach lok 4 i 5 
− drabinkowe z dodatkową  wkładką elektryczną – w lok 2 i 3 

 

5.4.6. Armatura i regulacja 
 
5.4.6.1. Zaprojektowano trwałą regulację hydrauliczną instalacji przy pomocy n/w zaworów: 

− u podstaw pionów 
na przewodach zasilających - zawory równoważące  ze spustem HYDROCONTROL VTR3  
 na przewodach powrotnych – regulator róznicy ciśnień H-MAT DTR30 

− .przy grzejnikach 
termostatyczne zawory grzejnikowe OVENTROP  typu AV-9 z głowicami termostatycznymi 
  Nastawy wstępne dla zaworów podano na rysunku rozwinięcia instalacji. 
 
5.4.6.2. Na przewodzie Dz20x3,4 doprowadzającym zimną wodę do rozdzielacza powrotnego zamontować: 

do napełniania instalacji zawór SYR 2128 Dn15 
wodomierz zw Js-1,5 Dn15 
filtr o gęstości 200 oczek/cm2 
zawór zwrotny antyskażeniowy EA251 Dn15 
zawór odcinający Dn15. 

 
Uwaga: parametry pracy   armatury 
        T= 120ºC 
        P=0,6 MPa  
 

5.4.7. Odpowietrzenie instalacji i odwodnienie 
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Projektuje się odpowietrzenie instalacji poprzez odpowietrzniki miejscowe samoczynne z zaworem odcinającym, 
umieszczone na końcówkach pionów zasilających. W miejscu włączenia gałązek zasilających najwyższych 
grzejników, średnicę przewodu odpowietrzającego każdego pionu należy powiększyć na odcinku 0,5 m o dwie 
dymensje wg schematu na rozwinięciu instalacji.  
Odwodnienie instalacji - do studzienki schładzającej w pomieszczeniu węzła cieplnego. 
 
Dodatkowo projektuje się odpowietrzenie indywidualne przy każdym grzejniku /korek fabryczny/. 
 
UWAGA: 
Na wysokości odpowietrzenia pionu zamontować drzwiczki rewizyjne , w lokalu nr 3 drzwiczki montowane w glifie 
okiennym. 
 
5.4.8 .Próba szczelności instalacji co 
 
UWAGA: Próbę wykonać przy pełnym otwarciu zaworów 
Próbę szczelności wykonać ciśnieniem 0,8 MPa zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do instalacji powinno się przyłączyć manometr z dokładnością odczytu 0,1 bar. Przygotowaną do próby instalację 
należy napełnić wodą i odpowietrzyć. 
Badanie wstępne polega na tym, że po podniesieniu ciśnienia do wartości ciśnienia próbnego jeszcze trzykrotnie co 
10 minut podnosi się ciśnienie do próbnego, a następnie obserwuje się instalację przez ½ godz. Próbę uznaje się za 
udaną, jeśli jest brak przecieków i roszenia, zwłaszcza na połączeniach, a spadek ciśnienia będzie mniejszy niż 0,6 
bar. 
Badanie główne polega na ponownym podniesieniu ciśnienia do próbnego i obserwacji instalacji przez 2 godziny. 
Badanie jest zakończone wynikiem pozytywnym, jeśli brak przecieków i roszenia, a spadek ciśnienia jest nie większy 
niż 0,02 MPa. 
 
5.4.9.Płukanie i regulacja instalacji 
 
Po przeprowadzeniu próby szczelności i przepłukaniu instalacji wodą , wykonać regulację hydrauliczną instalacji.  
Nastawy wstępne dla zaworów regulacyjnych  i grzejnikowych podano na rozwinięciu. 
 
5.4.10. Izolacja 
 
Projektuje się izolacje: 
-    z pianki PU w płaszczu z folii PCV  - przewodów poziomych w piwnicy wraz z podejściami pionów  
-    z pianki PE płaszczu z folii zbrojonej gr 13mm  -  piony i gałązki zabudowne,  
 
Po pozytywnej próbie szczelności wykonać izolację cieplną instalacji zgodnie z Dz.U.  z 13 08.2013r poz. 926 pkt.1.5 
 
L.p. Rodzaj przewodu Minimalna gr. izolacji  materiał 

o wsp. λ=0,035W/mK 
1 Dz 20-25 20 mm 
2 Dz 32-40 30 mm 
3 Dz50-75 Równa Dn wewn rury 
4 Średnica wewn powyżej 100 mm 100 mm 
6 Przewody c.o. i ccw  przechodzące przez ściany, stropy skrzyżowania 

przewodów 
50% wymagań 

 
 
 
5.4.8.  Normy i wytyczne w projektowaniu instalacji centralnego grzewania 
PN –B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo . Zabezpieczenie instalacji   ogrzewań    wodnych systemu 

zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi   przeponowymi. Wymagania 
PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne. 
 PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewań wodnych.   Wymagania. 
 PN-EN 12831:2006 Instalacje grzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego. 
 PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. 
 PN-83/B-03430 oraz Ap1z:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej. Wymagania 
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 PN EN ISO 6946 :2000 Elementy budowlane i części budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. 
Sposób obliczeń. 

PN EN ISO 13370:2001 Cieplne właściwości  budynków. Wymiana ciepła przez grunt. Metoda obliczen. 
PN EN ISO 13789:2001 Właściwości cieplne budynków. Współczynnik strat ciepła przez przenikanie. Metoda 

obliczeń. 
PN EN ISO 114683:2000 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy współczynnik przenikania ciepła. Metody 

uproszczone i wartości orientacyjne. 
PN EN 215:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania. 
PN EN 442-1:1999 i 442-2:1999 Grzejnik 
 PN-90/H-83131 Centralne ogrzewanie. Grzejniki. 
 
6.Uwagi końcowe 
 
1. Wszystkie materiały i urządzenia muszą posiadać świadectwo certyfikacji zgodnie z Rozporządzeniem Rady 
Ministrów z dn. 9.11.1999r w sprawie wykazu wyrobów wyprodukowanych w Polsce , także wyrobów importowanych  
do Polski po raz pierwszy , mogących stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub ratowaniu życia , zdrowia lub 
środowiska , podlegających obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem , oraz 
wyrobów podlegających obowiązkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodności  ( Dz. Ust. nr 5/00 ) oraz 
odpowiadać wymogom art. 217 / 68 Kodeksu Pracy. 
2. Przed przystąpieniem do montażu należy dokładnie zapoznać się z niniejszym projektem, zarówno rysunkami, jak 
i opisem oraz przeprowadzić wizję lokalną na obiekcie.  
3. Instalację wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, Tom 
II, Instalacje sanitarne i przemysłowe”, COBRTI INSTAL i instrukcjami producentów urządzeń. 
4.Po zmontowaniu instalację wentylacji mechanicznej wyregulować przy pomocy przepustnic regulacyjnych  do ilości 
powietrza projektowych, podanych na rysunkach. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZESTAWIENIE  MATERIAŁÓW  PODSTAWOWYCH  W  INSTALACJI  ZIMNEJ  WODY  I  CIEPŁEJ  WODY 
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Lp Nazwa JM Ilość uwagi 
1 Rura PP z płaszczem Al.  

Dz 20/3,4 
 Dz 25/4,2 
Dz 32/5,4   
Dz 40/6,7    
Dz50x8,4     

 
mb 

 
121 
9 

28 
7 
6 

 

2 Rura PP jednorodna  
Dz 20 
Dz 25 
Dz 32 
Dz 40 
Dz 50 
Dz 63 

 
mb 

 
66 
36 
7 
9,5 
17 
8 

 

4 Zawory kulowe 
Dn 15 
Dn20 
Dn25 
Dn32 
Dn40 
DN50 

 
szt 

 
12 
7 
2 
2 
1 
3 

 

5 Zawory zwrotne Dn50 szt 1  
6 Zawór antyskażeniowy EA291NF 

Dn25 
szt 1  

7 Zestaw hydroforowy kpl 1  
8 Zawory termostatyczne  MTCV-B  

Dn15 
szt 2  

9 Wodomierz Js 1,6 zw. szt 8  
10 Wodomierz Js1,6 cw szt 8  
 
 
 
ZESTAWIENIE  MATERIAŁÓW  PODSTAWOWYCH  W INSTALACJI  KANALIZACJI 
 
Lp Nazwa Jm Ilość Uwagi 
1 Rura PCV 

      Dz110 
      Dz 75 
      Dz50 

mb  
41 
17 
16 

 

2 Rura PVC-U 
      Dz160 
      Dz110 

mb  
15 
3 

 

3 Czyszczaki Dz110 szt 2  
4 Rury wywiewne PCV Dz160/110 szt 2  
5 Zasuwa burzowa Dz160 szt 1  
6 Studzienka PVC Φ 600mm kpl 1  
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZESTAWIENIE  MATERIAŁÓW  PODSTAWOWYCH W  INSTALACJI CENTRALNEGO  OGRZEWANIA 
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LP Nazwa JM Ilość Uwagi 
1 Grzejniki stalowe członowe DL6057/24 szt 1  
2 Jw. DV5060/12 szt 2  
3 Jw.  DL 5050 /19 

                       /22 
                      /23 

szt 2 
2 
4 

 

4 Jw. DL 2075/10 szt 1  
5 Jw. DL 5067/ 12 

                     /18 
                     / 6 

szt 3 
1 
1 

 

6 Jw. DL 6060/ 24 
                    / 34 
                    / 23 

szt 2 
1 
1 

 

7 Jw. DL 6067/ 24 
                    / 27 

szt 1 
1 

 

8 Jw. DL 6090/ 11 
                    / 12 
                    / 7 
                   / 8 

szt 1 
1 
1 
1 

 

9 Jw. DL 5050/ 22 
                     / 23  

szt 2 
4 

 

10 Jw. DL 6050/ 17 
                     / 19 
                     / 21 
                    / 26 
                    / 27 

szt 2 
1 
1 
2 
1 

 

11 Grzejnik łazienkowy SAA 1107 szt 3  
12 Grzejnik łazienkowy  SAC 1506 szt 1  
13 Rura PP z płaszczem Al.  

Dz 20/3,4 
 Dz 25/4,2 
Dz 32/5,4   

      Dz 40/6,7        

mb  
202,4 
89,6 
60,5 
14,1 

 

14 Zawory grzejnikowe termostatyczne AV-9 dn15 z 
glowicą 

kpl 35  

15 Zawory grzejnikowe powrotne Dn15 szt 35  
16 Zawory odpowietrzające Dn15 szt 6  
17 zawór równoważacy typu HCTR-VTR3  

       Dn15 mm 
       Dn20 
       Dn25 

Szt  
1 
3 
1 

 

18 Regulator różnicy ciśnień HMAT DTR30- 
      Dn15 mm 
      Dn 20 
      Dn 25 

szt  
2 
2 
1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZESTAWIENIE  MATERIAŁÓW  IZOLACYJNYCH 



22 

 

 

Lp Nazwa JM Ilość Uwagi 
1 Otulina z pianki PE gr 13 mm w płaszczu PCV 

     dla Dz 20 
      dla Dz 25 
      dla Dz 32 
      dla Dz50 
       

mb 
 

 
285 
75 
70 
6 

 

2 Otulina z pianki PU w płaszczu PCV 
     dla Dz50x20 
     dla Dz50x30 
     dla Dz 63x20 
     dla Dz 20x20 
     dla Dz 40x30 
     dla Dz 25x20 
     dla Dz 32x20 
      

mb  
17 
16 
8 
20 
13 
17 
18 

 

 
 

 

 


