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1. Podstawa opracowania 

       Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie zlecenia Inwestora. 

Ponadto podstawę opracowania stanowią: 

1. Inwentaryzacja istniejącej instalacji c.o., 

2. Ustalenia z Inwestorem, 

3. Uzgodnienia międzybranżowe, 

4. Literatura techniczna, 

5. Przepisy i normy branżowe, 

6. Zlecenie Inwestora 

 

2. Zakres opracowania 

W zakres opracowania wchodzą: 

 projekt przebudowy instalacji wewnętrznej centralnego 

ogrzewania, 

Projekt jest koncepcją rozwiązania technologii określającą poziom 

techniczny i wydajność energetyczną układu. Dopuszcza się rozwiązanie 

zamienne pod warunkiem, że wydajność i sprawność instalacji wewnętrznej 

centralnego ogrzewania pozostaną bez zmian. 

 

3. Dane ogólne i stan istniejący 

Budynek administracyjno-biurowy w Płocku przy al. M. J. Piłsudskiego 

6 jest budynkiem trzykondygnacyjnym bez podpiwniczenia. Energia cieplna 

do obiektu dostarczana jest z miejskiej sieci cieplnej poprzez istniejący węzeł 

cieplny (przewidziany do przebudowy równocześnie z instalacją wewnętrzną 

centralnego ogrzewania).  

 

4. Rozwiązania techniczne 

Istniejącą instalację centralnego ogrzewania należy w całości 

zdemontować. W  budynku  projektuje  się nową  instalację  pompową  

dwururową. Zaprojektowano parametry wody instalacyjnej 80/60C. Do 

rozprowadzenia czynnika grzejnego projektuje się rury miedziane łączone za 

pomocą kształtek miedzianych lutem twardym. 

 Przewiduje się dwa obiegi instalacji wewnętrznej centralnego 

ogrzewania: 

Zapotrzebowanie ciepła wynosi: 102,10 kW. 

Opory instalacji: 24 kPa 

Pojemność wodna elementów grzejnych – 800 dm3. 

Jako elementy  grzejne zastosowano  grzejniki  stalowe firmy Retting typu 

Purmo Compakt z podłączeniem z boku o wysokości 600, 500 i 900 mm typu 

11, 21s oraz 22 wyposażonych w odpowietrzenie i stelaże do montażu 

ściennego. Na gałązkach przygrzejnikowych należy zamontować zawory 

termostatyczne proste typu RA-N z głowicami termostatycznymi RA2000 
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firmy Danfoss. Przed montażem głowic termostatycznych należy na zaworach 

termostatycznych ustawić nastawy wstępne (wartości nastaw podano na 

rozwinięciach instalacji c.o.). W najwyższych punktach instalacji oraz na 

poszczególnych pionach należy zamontować odpowietrzniki automatyczne 

ø15. Na gałązkach powrotnych należy zamontować odcinające zawory 

grzejnikowe typu RLV (wartości nastaw zaworów podano na rozwinięciu 

instalacji c.o.). 

Grzejniki  montować  pod  oknami  10  cm nad  podłogą.   Przejścia  przez   

ściany  i  stropy (wykorzystać istniejące przejścia)  wykonać  w  tulejach  

ochronnych  o  średnicy  o dwie  dymensje  większej  niż  rura.  Przestrzeń  

wolną  wypełnić  pianką. W tulejach nie należy wykonywać odgałęzień. 

Poziomy prowadzić pod stropem parteru (ok. 20 cm w sposób umożliwiający 

montaż armatury). 

Przewody poziome układać ze spadkiem 3-5% w stronę węzła. Odwodnienie 

instalacji przewidziano poprzez węzeł cieplny w pomieszczeniu kotłowni. Na 

grzejnikach należy zamontować odpowietrzniki grzejnikowe. 

Niedopuszczalny jest metaliczny styk miedzi z aluminium oraz stalą 

niestopową i ocynkowaną. Wszelkie połączenia gwintowane uszczelnić 

konopiami nasączonymi pokostem. 

W miejscach zaznaczonych na rzutach (PS) należy zamontować punkty stałe. 

Ponadto rury należy przymocować do ścian za pomocą podpór przesuwnych 

zachowując maksymalne odległości dla rur: ø12 i ø15 – 1,25 m, ø18 – 1,50 

m, ø22 – 2,0 m, ø28 – 2,25 m, ø35 – 2,75 m, ø42 i 54 – 3,0 m. 

Po całkowitym montażu instalacji należy wykonać jej płukanie wodą 

zimną do momentu braku wypływu zanieczyszczeń. Następnie instalację 

poddać próbie na ciśnienie robocze 3 bary przy pełnym otwarciu zaworów 

przelotowych na przewodach. 

Po wypłukaniu i próbie ciśnieniowej instalacje należy poddać próbie na 

gorąco przez czas 72 godzin. W tym czasie należy oceniać prawidłowość 

działania instalacji.  

Po przeprowadzeniu próby ciśnieniowej przewody w pomieszczeniach 

nieogrzewanych (węzeł cieplny) zaizolować otuliną z pianki poliuretanowej o 

współczynniku przewodności cieplnej nie mniejszym niż 0,035 W/mxK. 

W pomieszczeniu hollu 001 poziomy pod stropem należy zabudować 

płytami G-K. 

 

5. Uwagi końcowe 

Całość robót należy wykonać zgodnie z: 

 "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-

montażowych. Tom II - Instalacje sanitarne i przemysłowe"  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - 

Dz.U. nr 75 poz.690 z 15.06.2002 z późniejszymi zmianami. 
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6. Zestawienie ważniejszych materiałów 

 

Lp. Nazwa urządzenia Ilość 
Norma- 

Producent 

1 
Grzejnik stalowy płytowy typu Purmo Compakt 
C21s-500, l-0,5 m 

1 Retting 

2 
Grzejnik stalowy płytowy typu Purmo Compakt 
C21s-500, l-0,6 m 

3 Retting 

3 
Grzejnik stalowy płytowy typu Purmo Compakt 

C21s-500, l-0,7 m 
1 Retting 

4 
Grzejnik stalowy płytowy typu Purmo Compakt 
C21s-600, l-0,7 m 

1 Retting 

5 
Grzejnik stalowy płytowy typu Purmo Compakt 
C21s-600, l-1,0 m 

2 Retting 

6 
Grzejnik stalowy płytowy typu Purmo Compakt 
C21s-600, l-1,2 m 

3 Retting 

7 
Grzejnik stalowy płytowy typu Purmo Compakt 
C21s-900, l-1,2 m 

1 Retting 

8 
Grzejnik stalowy płytowy typu Purmo Compakt 
C22-500, l-0,5 m 

1 Retting 

9 
Grzejnik stalowy płytowy typu Purmo Compakt 
C22-500, l-0,7 m 

1 Retting 

10 
Grzejnik stalowy płytowy typu Purmo Compakt 

C22-500, l-0,8 m 
1  Retting 

11 
Grzejnik stalowy płytowy typu Purmo Compakt 

C22-500, l-0,9 m 
10  Retting 

12 
Grzejnik stalowy płytowy typu Purmo Compakt 
C22-500, l-1,0 m 

11 Retting 

13 
Grzejnik stalowy płytowy typu Purmo Compakt 
C22-500, l-1,1 m 

2 Retting 

14 
Grzejnik stalowy płytowy typu Purmo Compakt 
C22-500, l-1,2 m 

1 Retting 

15 
Grzejnik stalowy płytowy typu Purmo Compakt 
C22-600, l-0,5 m 

1 Retting 

16 
Grzejnik stalowy płytowy typu Purmo Compakt 
C22-600, l-0,7 m 

2 Retting 

17 
Grzejnik stalowy płytowy typu Purmo Compakt 
C22-600, l-0,8 m 

1 Retting 

18 
Grzejnik stalowy płytowy typu Purmo Compakt 

C22-600, l-0,9 m 
2 Retting 

19 
Grzejnik stalowy płytowy typu Purmo Compakt 

C22-600, l-1,0 m 
3 Retting 

20 
Grzejnik stalowy płytowy typu Purmo Compakt 
C22-600, l-1,1 m 

17 Retting 

21 
Grzejnik stalowy płytowy typu Purmo Compakt 
C22-600, l-1,2 m 

11 Retting 

22 
Grzejnik stalowy płytowy typu Purmo Compakt 
C22-600, l-1,6 m 

2 Retting 

23 
Grzejnik stalowy płytowy typu Purmo Compakt 
C22-900, l-1,1 m 

1 Retting 

24 
Grzejnik stalowy płytowy typu Purmo Compakt 
C11-500, l-0,5 m 

1 Retting 

25 Grzejnik stalowy płytowy typu Purmo Compakt 2 Retting 
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C22-900, l-0,5 m 

26 Zawór termostatyczny RA-N, dn-15 mm, prosty 82 Danfoss 

27 Głowica termostatyczna typu RA2000 82 Danfoss 

28 
Zawór grzejnikowy odcinający prosty typu RLV, 
dn-15 mm 

82 Danfoss 

29 Odpowietrzniki automatyczne proste dn-15 mm 36 Oventrop 

30 Zawór regulacyjny ręczny Leno MSV-B, dn-50mm 1 Danfoss 

31 Zawór regulacyjny ręczny Leno MSV-B, dn-32mm 1 Danfoss 

32 Zawór odcinający kulowy, gwintowany, dn-50mm 2 Danfoss 

33 Zawór odcinający kulowy, gwintowany, dn-32mm 2 Danfoss 

34 Rura miedziana w sztangach ø54x2,0 ok. 20 mb - 

35 j.w. lecz ø42x1,5 ok. 41 mb - 

36 j.w. lecz ø35x1,5 ok. 54 mb - 

37 j.w. lecz ø28x1,5 ok. 42 mb - 

38 j.w. lecz ø22x1,0 ok. 24 mb - 

39 j.w. lecz ø18x1,0 ok. 24 mb - 

40 j.w. lecz ø15x1,0 ok. 166 mb - 

41 j.w. lecz ø12x1,0 ok. 239 mb - 

42 Łuk 900, ø12 ok. 68 - 

43 j.w. lecz ø15 ok. 44 - 

44 j.w. lecz ø18 ok. 12 - 

45 j.w. lecz ø28 ok. 16 - 

46 j.w. lecz ø35 ok. 8 - 

47 j.w. lecz ø42 ok. 22 - 

48 j.w. lecz ø54 ok. 4 - 

49 Łuk obejściowy ø12 ok. 86 - 

50 Trójnik miedziany ø28/15/28 ok. 10 - 

51 Trójnik miedziany ø28/18/22 ok. 2 - 

52 Trójnik miedziany ø35/12/35 ok. 4 - 

53 Trójnik miedziany ø12/15/12 ok. 38 - 

54 Trójnik miedziany ø35/15/28 ok. 2 - 

55 Trójnik miedziany ø35/15/35 ok. 8 - 

56 Trójnik miedziany ø35/18/28 ok. 2 - 

57 Trójnik miedziany ø35/18/35 ok. 2 - 

58 Trójnik miedziany ø15/12/12 ok. 10 - 

59 Trójnik miedziany ø15/12/15 ok. 28 - 

60 Trójnik miedziany ø15/15/12 ok. 2 - 

61 Trójnik miedziany ø15/18/15 ok. 2 - 

62 Trójnik miedziany ø35/35/15 ok. 2 - 

63 Trójnik miedziany ø18/12/15 ok. 12 - 

64 Trójnik miedziany ø18/12/18 ok. 12 - 

65 Trójnik miedziany ø42/15/42 ok. 6 - 

66 Trójnik miedziany ø42/18/42 ok. 2 - 

67 Trójnik miedziany ø42/22/35 ok. 2 - 

68 Trójnik miedziany ø22/15/18 ok. 2 - 

69 Trójnik miedziany ø22/15/22 ok. 4 - 

70 Trójnik miedziany ø54/22/42 ok. 2 - 

71 Trójnik miedziany ø22/18/15 ok. 2 - 

72 Trójnik miedziany ø28/12/22 ok. 2 - 

73 Trójnik miedziany ø28/12/28 ok. 2 - 

 
Pozostałe kształtki i elementy należy dobrać na etapie budowy. 
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Ilości kształtek w specyfikacji materiałowej należy traktować jako 

orientacyjne. 
 
UWAGI OGÓLNE DO SPECYFIKACJI MATERIAŁOWEJ 

Wymienione w dokumentacji projektowej urządzenia i materiały odniesione 

do konkretnych producentów jak również nazwy firm dostawców i 

producentów należy traktować jako służące do określenia parametrów 

przedmiotu zamówienia poprzez podanie oczekiwanego standardu. 

Dopuszczalne jest zastosowanie urządzeń i materiałów równoważnych 

pochodzących od innych wytwórców z zastrzeżeniem, że nie będą one 

jakościowo gorsze od wskazanych w projekcie oraz, że zagwarantują 

dotrzymanie tych samych lub lepszych parametrów technicznych oraz będą 

posiadać wszystkie niezbędne atesty i dopuszczenia do stosowania. 

W przypadku zastosowania innych niż podane w dokumentacji projektowej 

urządzeń, materiałów i technologii wykonawca przedmiotu zamówienia 

odpowiadać będzie za ich dobór, a zakresie jego obowiązków znajdować się 

będzie ewentualna weryfikacja dokumentacji projektowej dokonana na 

własny koszt. 

W przypadku, gdy w trakcie budowy Zamawiający uzna, że przewidziany w 

ofercie wyrób czy urządzenie nie spełnia parametrów technicznych lub 

standardów jakościowych przewidzianych w dokumentacji, Wykonawca 

zastosuje elementy zgodnie z dokumentacją projektową. 
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Informacja dotycząca bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia 

 

 
 

 

Nazwa i adres obiektu budowlanego: 

Przebudowa instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania. 

Płock, al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 6. 
 
Imię i nazwisko [nazwa inwestora] oraz adres: 

Gmina Miasto Płock 
Stary Rynek 1 

Płock,  
 

 
Imię i nazwisko oraz adres  
projektanta sporządzającego informację: 

 

mgr inż. Tomasz Sęczkowski 
09-520 Grabina 

ul. Rubinowa 11 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kwiecień 2018 
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1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 

poszczególnych obiektów. 

Przebudowa instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania w budynku 

administracyjno - biurowym w Płocku przy al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 6. Prace 

wykonane zostaną w jednym etapie.  

 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.  

Teren objęty opracowaniem jest zabudowany.  
 

3. Wykazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą 

stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

W budynku objętym opracowaniem należy zachować szczególną ostrożność 

podczas robót wykonywanych w pobliżu kabli energetycznych usytuowanych wzdłuż 

i poprzek projektowanych inwestycji. Prace wykonywane w pobliżu rusztowań 

również mogą stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia osób znajdujących 

się w ich zasięgu. Nieprofesjonalne prowadzenie robót w pobliżu w/w elementów 

może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.  

 

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas 

realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz 

miejsce i czas ich wystąpienia. 

Zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi występować będzie podczas: 

  - prac prowadzonych ma wysokościach,  

  - użytkowania sprzętu mechanicznego oraz środków transportu kołowego, 

  - zagrożenie  wybuchem przy używaniu otwartego ognia, 

  - niebezpieczeństwa wynikające z przebywania na rusztowaniach. 

 Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlano – montażowych 

instalacji wewnętrznych: 

- upadek pracownika z wysokości; 

- przygniecenie pracownika maszynami i urządzeniami technicznymi, 

- pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd (brak pełnej osłony 

napędu), 

- porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających 

urządzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi). 

Ponadto przed przystąpieniem do pracy należ dokonać wszelkich, niezbędnych 

uzgodnień i oznakowań terenu budowy oraz przeprowadzić instruktaż stanowiskowy 

pracowników. 

 

5. Wskazanie sposobu instruktażu  pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników 

zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako: 

- szkolenie wstępne,  

- szkolenie okresowe. 

Szkolenia wstępne ogólne („instruktaż ogólny”) przechodzą wszyscy nowo 
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zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. 

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na 

stanowiskach robotniczych, powinny być przeprowadzane w formie instruktażu nie 

rzadziej niż raz na 3 – lata, a na stanowiskach pracy, na których występują 

szczególne zagrożenia dla zdrowia lub życia oraz zagrożenia wypadkowe – nie 

rzadziej niż raz w roku. Szkolenie powinno być przeprowadzone przez osoby mające 

odpowiednie kwalifikacje formalne do jego poprowadzenia. Pracownicy powinni go 

wysłuchać i potwierdzić ten fakt własnoręcznym podpisem.  

 

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonania robót budowlanych w 

sferach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym 

zapewniającym bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką 

ewakuację na wypadek pożaru, awarii lub innych zagrożeń. 

Całość zamierzenia inwestycyjnego należy wygrodzić, celem uniemożliwienia 

przebywania na terenie budowy osób postronnych. 

Przed przystąpieniem do robót należy opracować i zatwierdzić projekt tymczasowej 

organizacji ruchu na czas prowadzonych robót. 

Poszczególne rodzaje robót powinni wykonać pracownicy posiadający odpowiednie 

kwalifikacje zawodowe przypisane do danego stanowiska. 

Osoby wykonujące czynności związane z robotami w pasie drogowym powinny być 

ubrane w odzież ostrzegawczą o barwie pomarańczowej, wyposażoną w elementy 

odblaskowe. 

Materiały do budowy powinny posiadać atest producenta – reprezentatywny dla 

zbioru stosowanego na budowie i właściwe dokumenty dotyczące konkretnej roboty. 

W miejscu wykonywania robót budowlanych zabrania się przebywania osób 

postronnych. 

Na wypadek zagrożenia należy opuścić miejsce robót najkrótszą możliwą drogą 

prowadzącą poza strefę zagrożenia. 

Należy także zapewnić bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką 

ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

 

 

 

Na terenie budowy należy umieścić tablicę informacyjną z telefonami 

alarmowymi. 
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Oświadczenie i uprawnienia projektanta 

 

Płock dnia 16.04.2018 
  Tomasz Sęczkowski 
      09-520 Grabina 
      ul. Rubinowa 11 
         608383546 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 

W świetle art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo Budowlane składam 

niniejsze oświadczenie, jako projektant projektu budowlano - wykonawczego inwestycji pod 

nazwą: 

PRZEDUDOWA INSTALACJI WEWNĘTRZNEJ CENTRALNEGO OGRZEWANIA 

 

zlokalizowaną w    Płocku przy al. M. J. Piłsudskiego 6 

na działce o numerze ew.  218/2 

gmina:     Płock 

 

o sporządzeniu projektu budowlano - wykonawczego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

w tym techniczno – budowlanymi, przeciwpożarowymi, BHP, sanitarnymi i Polskimi 

Normami oraz zasadami wiedzy technicznej. Projekt budowlano - wykonawczy został 

zaprojektowany na podstawie uprawnień budowlanych w specjalności: instalacyjnej. 
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Oświadczenie i uprawnienia sprawdzającego 

 

Płock dnia 16.04.2018 
  Sylwia Paszkiewicz 
      09-402 Płock 
   ul. Strzelecka 5 m 57 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 

W świetle art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo Budowlane składam 

niniejsze oświadczenie, jako sprawdzający projekt budowlano - wykonawczy inwestycji pod 

nazwą: 

PRZEDUDOWA INSTALACJI WEWNĘTRZNEJ CENTRALNEGO OGRZEWANIA 

 

zlokalizowaną w    Płocku przy al. M. J. Piłsudskiego 6 

na działce o numerze ew.  218/2 

gmina:     Płock 

 

o sprawdzeniu projektu budowlano - wykonawczego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

w tym techniczno – budowlanymi, przeciwpożarowymi, BHP, sanitarnymi i Polskimi 

Normami oraz zasadami wiedzy technicznej. Projekt budowlano - wykonawczy został 

sprawdzony na podstawie uprawnień budowlanych w specjalności: instalacyjnej. 
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