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OŚWIADCZENIE 

 

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89 poz. 414 z 1994 ze zmianami) 

oświadczam , że poniższy projekt został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 

zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

 

Nazwa opracowania: 

„TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO Z CZĘŚCIĄ SOCJALNO-

WARSZTATOWĄ” 

 

W ramach zadania: 

„TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO Z CZĘŚCIĄ SOCJALNO-

WARSZTATOWĄ” 

 

Adres obiektu: 

ul. Aleja 600-lecia, 24-300 Opole Lubelskie, dz. ew id. nr 33/11 

obr. 03-Opole Lubelskie, 061205_4 – Opole Lubelskie  - miasto 

 

Nazwa i adres inwestora: 

Opolskie Przedsi ębiorstwo Komunalne Sp. z o. o.  

w Opolu Lubelskim 

ul. Aleja 600-lecia 8 

24-300 Opole Lubelskie 

 

 

 

 

 

PROJEKTANT: SPRAWDZAJĄCY:   

 

mgr inż. Jarosław Tyszko   mgr inż. Daniel Zarzycki  
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1. Podstawa opracowania dokumentacji 

• Umowa z zamawiającym, 

• Zakres prac określony w w/w umowie, 

• Inwentaryzacja, 

• Konsultacje z Inwestorem, 

• Obowiązujące normy i przepisy. 

2. Przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano- wykonawczy wymiany instalacji grzewczej w całym 

budynku administracyjnym z częścią socjalno- warsztatową przy ul. Aleja 600-lecia, 24-300 Opole 

Lubelskie, dz. ewid. nr 33/11 obr. 03-Opole Lubelskie, 061205_4 – Opole Lubelskie – miasto. 

Dla budynku projektuje się termomodernizacje budynku polegająca na dociepleniu ścian i 

stropów oraz częściowej wymianie okien. Projekt docieplenia budynku wg branży budowlanej. 

Swoim zakresem niniejsze opracowanie obejmuje projekt nowej instalacji grzewczej w całym 

budynku przy uwzględnieniu nowego zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń.  Doziemna instalacja 

grzewcza pozostaje bez zmian. 

Dotychczasowa instalacja grzewcza wewnetrz budynku zostanie zdemontowana. 

"Inwestycja jest zaprojektowana zgodnie z koncepcj ą uniwersalnego projektowania, tj. 

projektowanie produktów, środowiska, programów i usług w taki sposób, by były u żyteczne dla 

wszystkich, w mo żliwie najwi ększym stopniu, bez potrzeby adaptacji lub specjalistycznego 

projektowania. Uniwersalne projektowanie nie wyklucza mo żliwo ści zapewniania dodatkowych 

udogodnie ń dla szczególnych grup osób z niepełnosprawno ściami." 

Wszystkie nazwy własne, typy, oraz nazwy firmy urz ądzeń, armatury oraz ruroci ągów podano 

tylko i wył ącznie orientacyjnie. Dopuszcza si ę zamianę na inne ni ż wyspecyfikowano w 

niniejszej dokumentacji pod warunkiem zamiany na nie gorsze o takich samych lub lepszych 

parametrach technicznych.  

3. Opis stanu istniej ącego 

3.1. Instalacja grzewcza 

Projektowany budynek jest jednokondygnacyjny niepodpiwniczony. Obecnie budynek jest 

nieocieplony. Instalacja grzewcza występująca w budynku, wykonana z rur stalowych spawanych, 

zasila grzejniki żeliwne oraz kilka grzejników z rur stalowych ożebrowanych. Brak jest jakiejkol-

wiek regulacji miejscowej przy grzejnikach oraz pod- pionowej.  

Instalacja grzewcza zasilana jest z kotła na gazowe z budynku Administracyjnego za pomocą

doziemnej instalacji grzewczej która pozostaje bez zmian. 

  



4 

4. Opis rozwiązań projektowych 

4.1. Instalacja grzewcza 

4.1.1. Założenia przyj ęte do oblicze ń. 

Projektowany zespół budynków leży w obszarze III-ciej strefy klimatycznej. 

Temperatury ogrzewanych pomieszczeń, otoczenia budynku, współczynniki przenikania ciepła U, oraz 

zapotrzebowanie ciepła przyjęto i obliczono wg obowiązujących norm: 

- PN-82/B-02403          Temperatury obliczeniowe zewnętrzne, 

- Dz.U. nr 75/2002 Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach, 

- PN-EN ISO 6946 Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła 

- PN-EN 12831 Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania projektowego   

obciążenia cieplnego 

Przyjęta temperatura zewnętrzna dla III-ciej strefy: -20°C 

Współczynniki przenikania ciepła U dla poszczególnych przegród wg audytu energetycznego. 

4.1.2. Rozwi ązania techniczne 

W związku z dociepleniem poszczególnych przegród, oraz częściową wymianą okien, projektuje 

się nową instalacje grzewczą dostosowaną do nowego zapotrzebowania na ciepło. Projekt zakłada 

wykonanie instalacji grzewczej z rur stalowych o połączeniach zaprasowywanych. Czynnik o 

parametrach 70/55OC podgrzewany będzie w za pomocą istniejącego kotła gazowego nie projektuje 

się zmian w instalacji kotłowni gazowej. 

Instalacja zasilana będzie przez pompę obiegową montowaną w piwnicy budynku 

Administracyjnego. 

 Projektuje się prowadzenie rur grzewczych pod stropem, zasilenie budynku poprzez istniejącą sieci 

preizolowaną. 

Na każdym pionie w najwyższych punktach instalacji należy zamontować zawory odpowietrzające 

automatyczne poprzedzone zaworem odcinającym kulowym. 

Spadki rurociągów prowadzić w taki sposób aby umożliwić właściwe odpowietrzenie. Przed każdym 

pionem na poziomie parteru i piwnicy montować zawory odcinające z kurkiem spustowym. 

Przy przejściu przez przegrodę pomieszczenia technicznego kotłowni  przejścia zabezpieczyć

obejmami puchnącymi o odporności ogniowej równej izolacyjności przegrody (EI120). 

4.1.3. Ruroci ągi instalacji c.o. 

Projektuje się rurociągi instalacji grzewczej z rur stalowych ocynkowanych zewnętrznie  

o połączeniach zaprasowywanych  łączonych na gwint z armaturą.  Rurociągi należy prowadzić na 

poziomie pod stropem. Projektuje się montaż rurociągów przy zachowaniu spadków min 3%o

zapewniający odwodnienie instalacji. Na końcu w najniższym punkcje należy zamontować zawór 

odwadniający kulowy z korkiem. Rurociągi montować do przegród za pomocą systemowych zawiesi 

i podparć 
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Wszystkie rurociągi prowadzone po wierzchu należy izolować otuliną izolacyjną z wełny mineralnej o 

grubości zgodnej z Warunkami Technicznymi.  

Przewody prowadzić w sposób umożliwiający montaż izolacji cieplnej. Odległości zewnętrznej 

powierzchni przewodu wodociągowego lub jego izolacji cieplnej od ściany stropu lub podłogi powinna 

wynosić: 

• dla przewodów o średnicy 25 mm - 3 cm 

• dla przewodów o średnicy od 32 do 50 - 5 cm 

• dla przewodów o średnicy od  65  do 80 mm -  7 cm 

• dla przewodów o średnicy 100 mm - 10 cm. 

Wszystkie rurociągi przed poddaniem ich próbom ciśnieniowym należy przedmuchać sprężonym 

powietrzem i przepłukać wodą. Następnie należy poddać je próbom ciśnieniowym zgodnie z „ 

Warunkami wykonania i odbioru robót budowlano montażowych cz. II” oraz normą PN-74/H-34031. 

Próby ciśnieniowe wykonać przed malowaniem antykorozyjnym i przed ułożeniem izolacji na 

rurociągach. 

Przed przystąpienie do montażu urządzeń należy usunąć wszystkie grzejniki w modernizowanych 

pomieszczeniach. W pomieszczeniach na najwyższych piętrach należy usunąć istniejące zbiorniki 

odpowietrzające i zastąpić je automatycznymi odpowietrznikami, dodatkowo należy usuną isntneijacy 

zbornik CWU oraz rurociągu cwu w pom garażu. 

Mocowania i podwieszenia rurociągów - stalowe ocynkowane, uchwyty z wkładką amortyzującą dla rur 

o średnicy dn do 125mm. Rozstaw zgodny z aktualnymi Warunkami Technicznymi wydanymi przez 

Cobrti Instal. Dla rur stalowych maksymalne rozstawy podparć wynoszą: 

• do dn 25 – 2,2m 

• dn 32 – 2,6m 

• dn 40 – 3,0m 

• dn 50 – 3,5m 

• dn 65 – 4m 

W miejscach przejść przez przegrody budowlane nie będące granicą stref pożarowych zainstalować

tuleje ochronne, przestrzeń między rurą i tuleją wypełnić szczeliwem elastycznym. Tuleje stropowe i 

ścienne powinny wystawać 2 cm poza przegrodę. W tulejach nie mogą występować połączenia rur i 

kształtek. 

4.1.4. Armatura 

Na odejściu do każdego pionu grzewczego projektuje się zawory odcinające z kurkiem spustowym z 

końcówką do węża. Przed każdym grzejnikiem projektuje się zawory termostatyczne  z ogranicznikiem 

przepływu . Zawory nastawiać na wymagany przepływ podany na rozwinięciu instalacji. Na powrocie z 

grzejnika montować zawory odcinające 

 Należy montować armaturę z aktualnymi certyfikatami i świadectwami z dopuszczeniem do pracy 

przy parametrach Tmax=110OC i PN6. 
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Przed oddaniem instalacji do użytkowania należy wykonać regulację hydrauliczną instalacji. 

4.1.5. Grzejniki 

Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejniki stalowe  kompaktowe boczno - zasilane o para-

metrach pracy Tmax=110 OC i ciśnienie robocze Pr=10bar. Wszystkie grzejniki dostarczane będą z 

wieszakiem umożliwiającym montaż na ścianie, korkiem i odpowietrznikiem. Grzejniki przyłączać do 

pionów za pomocą gałązek układanych ze spadkiem 2% w kierunku grzejnika na zasilenie i do pionu 

na powrocie. 

4.1.6. Uwagi do instalacji grzewczej 

Montaż oraz wymagane badania odbiorowe instalacji wody grzewczej należy przeprowadzić  

zgodnie   z  zeszytem 6  Wymagań Technicznych  COBRTI  INSTAL  „WTWiO  instalacji 

grzewczych”.            

Rurociągi  wody grzewczej  należy wykonać w następującym wykonaniu: 

− rury stalowe  ocynkowane zewnętrznie o połączeniach zaprasowywanych, prowadzone na 

podporach przesuwnych i mocowane  punkami stałymi;  

− Armatura PN10 dla wody o temp. ≤ 130°C  

Rurociągi należy mocować do konstrukcji budynku za pomocą systemowych  podparć

przesuwnych i punktów stałych ze stali nierdzewnej  

Rurociągi prowadzone wewnątrz budynku przewidziano zaizolować sztywnymi otulinami z wełny 

mineralnej samoprzylepnymi na płaszczu z filii aluminiowej lub PVC o izolacyjności  nie gorszej jak  

0,035 W/m2 K. 

Warunkiem odbioru instalacji wody grzewczej jest: 

− pomyślne przeprowadzenie próby ciśnieniowej rurociągów  - ciśnienie próby 6 bar (1,5  x pr  

ciśnienie robocze)  

− przeprowadzenie rozruchu instalacji na gorąco. 

− Przed przystąpieniem do montażu instalacji centralnego ogrzewania wykonać demontaż istniejącej 

instalacji oraz wykonać ewentualne poszerzenia w przegrodach budowlanych, ewentualne prze-

bicia i przewierty. Po zamontowaniu tulei ochronnych istniejące przebicia, należy zamurować i 

otynkować. W przebiciach zamontować rury osłonowe. W pierwszej kolejności wykonać rurociągi 

rozdzielcze na poziomie parteru. 

Demontaż instalacji centralnego wykonać w następujący sposób:  

• opróżnić instalację z wody,  

• dokonać demontażu rurociągów pionów i gałązek, 

• wykonać wycięcia rurociągów na poziomie parteru, 

• usunąć istniejące grzejniki. 

Prace demontażowe i montażowe prowadzić w taki sposób, aby dokonać jak najmniejszych 
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uszkodzeń wykładzin ścian. Należy używać osłon metalowych, kocy i materiałów izolujących i 

odpornych na działanie wysokich temperatur. 

Przed wykonaniem wła ściwego otworu nale ży wykona ć otwory pilotowe sprawdzaj ące 

lokalizacje otworu po obu tronach przegrody oraz je j zgodno ść z dokumentacja rysunkow ą. 

W przypadku kolizji, lokalizacje otworu nale ży zweryfikowa ć. 

5. Uwagi końcowe. 

Wszelkie instalacje należy wykonać zgodnie z Prawem Budowlanym, "Warunkami Technicznymi, 

Jakim Powinny Odpowiadać Budynki i Ich Usytuowanie", innymi obowiązującymi przepisami, Polskimi 

Normami wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania, normami i innymi dokumentami 

wskazanymi w Projekcie Budowlanym, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlano-montażowych. Tom II. Instalacje sanitarne i przemysłowe." oraz zgodnie ze sztuką 

budowlaną. 

Obowiązkiem wykonawców instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestów (dopuszczeń, 

certyfikatów) wszystkich zastosowanych materiałów i urządzeń. Wszelkie urządzenia oraz narzędzia 

muszą być oznaczone znakiem bezpieczeństwa, a w stosunku do urządzeń, które nie podlegają 

obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczenia tym znakiem, 

wykonawca jest zobowiązany dostarczyć odpowiednią deklarację dostawcy, zgodności tych wyrobów z 

normami wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania oraz wymaganiami określonymi właściwymi 

przepisami. 

W czasie prac należy zapewnić spełnienie wymagań przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, 

przepisów sanitarnych, przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej, przepisów dotyczących 

pracy przy urządzeniach elektrycznych, etc.  

 

Obowi ązki Oferenta 
Przyjmuje się automatycznie, że składając ofertę Oferent stwierdza, co następuje: 

1. Dokumentacja Techniczna została przez niego sprawdzona pod kątem objęcia całości prac 

koniecznych do rzeczowego i fachowego przeprowadzenia wyspecyfikowanych usług w żądanej 

jakości. (W szczególności dotyczy to materiałów lub czynności, które w załączonej specyfikacji nie 

wystąpiły lub których opis może być uznany za niejednoznaczny. Jeżeli materiały lub czynności 

takie są w sposób oczywisty związane z pracami wyspecyfikowanymi lub wynikającymi z analizy 

części obliczeniowej lub rysunkowej i jednocześnie są niezbędne do prawidłowego zakończenia 

tych prac, należy sprawę taką bezwzględnie wyjaśnić w ramach wątpliwości opisanych dalej lub 

należy przyjąć, że automatycznie wchodzą one w zakres obowiązków Oferenta i zostały przez 

Oferenta ujęte w kosztach wyspecyfikowanych przy pozycjach zamieszczonych w kosztorysie). 

• Wszelkie wątpliwości zostaną przedstawione w odrębnym piśmie towarzyszącym, przekazanym 

najpóźniej w dniu złożenia oferty. Brak pisma automatycznie świadczy o braku uwag i wątpliwości 
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do Dokumentacji. Przy ewentualnym przyznaniu zlecenia Oferent, przez przyjęcie zlecenia, 

potwierdza wyjaśnienie wszelkich możliwych wątpliwości. 

2. W uzgodnieniu Projektantów Instalacji Mechanicznych i Elektrycznych przyjęto zasadę, że 

wykonanie instalacji elektrycznych związanych z zasilaniem i sterowaniem urządzeń 

mechanicznych podlega następującemu podziałowi: 

• dostawa szaf zasilająco – sterowniczych wraz ze wszystkimi elementami automatyki oraz z 

ustawieniem, regulacją i uruchomieniem, 

• dostawa wszystkich urządzeń, w tym czujników i elementów wykonawczych wraz z ich 

podłączeniem w szafie, 

• ułożenie przewodów zasilania sterowania i sygnalizacji związanych z automatyką instalacji 

mechanicznych wraz z przygotowaniem tras zbiorczych, zgodnie z ostateczną listą kablową 

według roboczego projektu automatyki, lecz bez podłączeń przewodów, 

należy do Wykonawcy Robót Mechanicznych 

• ułożenie przewodów zasilających do szaf zasilająco sterowniczych oraz do pojedynczych 

odbiorników pracujących w instalacjach mechanicznych wraz z ich podłączeniem i 

zainstalowaniem serwisowych rozłączników izolacyjnych. 

należy do Wykonawcy Robót Elektrycznych. 

 

3. Materiały instalacyjne 

• Podane parametry wyspecyfikowanych urządzeń i materiałów są parametrami minimalnymi. 

Oferent jest zobowiązany dla własnych potrzeb sprawdzić ich prawidłowość i w razie potrzeby 

odpowiednio skorygować. 

• Oferent przedstawi Inwestorowi do zatwierdzenia karty materiałowe dla wszystkich materiałów, 

które będą użyte do budowy instalacji. 

• Materiały i urządzenia wymagające dopuszczenia do stosowania w Polsce muszą takie 

dopuszczenia posiadać. W przypadku braku dopuszczenia Oferent zobowiązany jest do uzyskania 

go na własny koszt. 

4. Wykonawstwo instalacji 

• Wykonawstwo instalacji powinno ściśle odpowiadać wymaganiom niniejszej specyfikacji i 

ponadto: 

• uwzględniać wymagania określone w odnośnych normach, przepisach i warunkach wykonania i 

odbioru technicznego, 

• uwzględniać zastosowanie nowoczesnych technologii instalacyjnych, 

• być prowadzone przez doświadczonych monterów o potwierdzonych kwalifikacjach. 
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Całość robót powinna być prowadzona z uwzględnieniem: 

• przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, 

• przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej, 

• przepisów dotyczących pracy przy urządzeniach elektrycznych, 

 

5. Odbiory robót 

• Poprawność wykonania i zgodność z wymaganiami niniejszej specyfikacji dla części i całości 

projektowanych instalacji musi być stwierdzona na piśmie przez przedstawiciela Inwestora lub/i 

zespół projektowy. 

• Odbiór częściowy dotyczy w szczególności elementów instalacji, które ulegają zakryciu przez 

wykończenia budowlane. 

• W przypadku niezadowalającej jakości robót lub użytych materiałów Oferent będzie musiał 

wykonać niezbędne poprawki, wymiany i przekładki instalacji. 

6. Kompletno ść instalacji 

• Kontrakt zawierany jest na wykonanie instalacji kompletnej, w pełni sprawnej i spełniającej 

wszystkie wymagania techniczne, formalne i estetyczne. 

• wszystkie urządzenia w pomieszczeniach technicznych oraz podstawowa armatura zostaną 

jednoznacznie oznakowane zgodnie ze schematami za pomocą estetycznych, wykonanych w 

sposób trwały tabliczek (szyldów) 



 

 
 

 

 

INSTALACJE  SANITARNE  
1.Nazwa obiektu budowlanego: 

„TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO Z CZĘŚCIĄ 

SOCJALNO-WARSZTATOWĄ” 

 
2. Adres obiektu:   ul. Aleja 600-lecia, 24-300 Opole Lubelskie, dz. ew id. nr 33/11 

obr. 03-Opole Lubelskie, 061205_4 – Opole Lubelskie  - miasto 

3. Inwestor:  Opolskie Przedsi ębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. w Opolu Lubelskim 

ul. Aleja 600-lecia 8 

24-300 Opole Lubelskie  

4. Kategoria budynku:  XII 

5. Dokumentacja proj.  PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY 

6. Nr dokumentacji: S-04.038-00.02 

7. Tytuł dokumentu: Zestawienie materiałów  
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PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA 

RAWE PROJEKT  

 Rafał Wesołowski,  

ul. Fabryczna 13,  24-300 

Opole Lubelskie 

tel:  667-865-337 

NIP: 717-179-18-22 

r.wesolowski01@gmail.com 



Lp. Wyszczególnienie Materiał Nr normy, 
katalogu, rys. 

producent 

Ilość Jedn. 
miary 

1 2 3 4 5 6 

Uwaga: 

Wszystkie nazwy własne, typy, oraz nazwy firmy urz ądzeń, armatury oraz ruroci ągów podano tylko i 
wył ącznie orientacyjnie. Dopuszcza si ę zamian ę na inne niż wyspecyfikowano w niniejszej dokumentacji pod 
warunkiem zamiany na nie gorsze o takich samych lub lepszych parametrach technicznych.  

Instalacje grzewcze 

1. 

Rury ze stali węglowej, zewnętrznie ocynkowane, 
cienkościenne precyzyjnie ze szwem wzdłużnym 
Tmax=1350C, Pmax=1,6MPa. Typ połączenia- 
zaprasowanie promieniowe. Średnica dn35. 

Rurociąg dostarczane wraz  kompletem kształtek 
montażowych z podporami oraz niezbędnymi 
zawiesiamy montażowymi oraz kształtkami  

Wg 

producenta 
52 m 

2. 

Rury ze stali węglowej, zewnętrznie ocynkowane, 
cienkościenne precyzyjnie ze szwem wzdłużnym 
Tmax=1350C, Pmax=1,6MPa. Typ połączenia- 
zaprasowanie promieniowe. Średnica dn28 

Rurociąg dostarczane wraz  kompletem kształtek 
montażowych z podporami oraz niezbędnymi 
zawiesiamy montażowymi oraz kształtkami 

Wg 

producenta 
3 m 

3. 

Rury ze stali węglowej, zewnętrznie ocynkowane, 
cienkościenne precyzyjnie ze szwem wzdłużnym 
Tmax=1350C, Pmax=1,6MPa. Typ połączenia- 
zaprasowanie promieniowe. Średnica dn22 

Rurociąg dostarczane wraz  kompletem kształtek 
montażowych z podporami oraz niezbędnymi 
zawiesiamy montażowymi oraz kształtkami 

Wg 

producenta 
23 m 

4. 

Rury ze stali węglowej, zewnętrznie ocynkowane, 
cienkościenne precyzyjnie ze szwem wzdłużnym 
Tmax=1350C, Pmax=1,6MPa. Typ połączenia- 
zaprasowanie promieniowe. Średnica dn18 

Rurociąg dostarczane wraz  kompletem kształtek 
montażowych z podporami oraz niezbędnymi 
zawiesiamy montażowymi oraz kształtkami 

Wg 

producenta 
62 m 

5. 

Rury ze stali węglowej, zewnętrznie ocynkowane, 
cienkościenne precyzyjnie ze szwem wzdłużnym 
Tmax=1350C, Pmax=1,6MPa. Typ połączenia- 
zaprasowanie promieniowe. Średnica dn15 

Rurociąg dostarczane wraz  kompletem kształtek 
montażowych z podporami oraz niezbędnymi 
zawiesiamy montażowymi oraz kształtkami 

Wg 

producenta 
48 m 

6. 
Otulina samoprzylepna rurociągów DZ35 g=35mm  
z wełny mineralnej λ=0,035W/mK na płaszczu z 
folii aluminiowej 

Wg 

producenta 
Wyrób handlowy 52 m 
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Lp. Wyszczególnienie Materiał Nr normy, 
katalogu, rys. 

producent 

Ilość Jedn. 
miary 

1 2 3 4 5 6 

7. 
Otulina samoprzylepna rurociągów DZ28 g=30mm  
z wełny mineralnej λ=0,035W/mK na płaszczu z 
folii aluminiowej 

Wg 

producenta 
Wyrób handlowy 3 m 

8. 
Otulina samoprzylepna rurociągów DZ22 g=20mm  
z wełny mineralnej λ=0,035W/mK na płaszczu z 
folii aluminiowej 

Wg 

producenta 
Wyrób handlowy 23 m 

9. 
Otulina samoprzylepna rurociągów DZ18 g=20mm  
z wełny mineralnej λ=0,035W/mK na płaszczu z 
folii aluminiowej 

Wg 

producenta 
Wyrób handlowy 62 m 

10. 
Otulina samoprzylepna rurociągów DZ15 g=20mm  
z wełny mineralnej λ=0,035W/mK na płaszczu z 
folii aluminiowej 

Wg 

producenta 
Wyrób handlowy 48 m 

11. 

Grzejnik stalowy płytowy  wysokość
H=600mm. Maksymalna temperatura wody 
1100 C, maks. Ciśnienie robocze 
10 barów. Grzejnik energooszczędny. Wielkość
grzejnika 1,4m 

Wg 

producenta 
1 kpl 

12. 

Grzejnik stalowy płytowy  wysokość
H=600mm. Maksymalna temperatura wody 
1100 C, maks. Ciśnienie robocze 
10 barów. Grzejnik energooszczędny. Wielkość
grzejnika 1,3m 

Wg 

producenta 
2 kpl 

13. 

Grzejnik stalowy płytowy wysokość
H=600mm. Maksymalna temperatura wody 
1100 C, maks. Ciśnienie robocze 
10 barów. Grzejnik energooszczędny. Wielkość
grzejnika 0,9m 

Wg 

producenta 
1 kpl 

14. 

Grzejnik stalowy płytowy  wysokość
H=600mm. Maksymalna temperatura wody 
1100 C, maks. Ciśnienie robocze 
10 barów. Grzejnik energooszczędny. Wielkość
grzejnika 1,0m 

Wg 

producenta 
2 kpl 

15. 

Grzejnik stalowy płytowy , wysokość
H=600mm. Maksymalna temperatura wody 
1100 C, maks. Ciśnienie robocze 
10 barów. Grzejnik energooszczędny. Wielkość
grzejnika 1,2m 

Wg 

producenta 
1 kpl 

16. 

Grzejnik stalowy płytowy  wysokość
H=600mm. Maksymalna temperatura wody 
1100 C, maks. Ciśnienie robocze 
10 barów. Grzejnik energooszczędny. Wielkość
grzejnika 1,0m 

Wg 

producenta 
3 kpl 

17. 

Grzejnik stalowy płytowy , wysokość
H=600mm. Maksymalna temperatura wody 
1100 C, maks. Ciśnienie robocze 
10 barów. Grzejnik energooszczędny. Wielkość
grzejnika 0,9m 

Wg 

producenta 
2 kpl 
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miary 
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18. 

Grzejnik stalowy płytowy , wysokość
H=600mm. Maksymalna temperatura wody 
1100 C, maks. Ciśnienie robocze 
10 barów. Grzejnik energooszczędny. Wielkość
grzejnika 0,7m 

Wg 

producenta 
3 kpl 

19. Zawór termostatyczny grzejnikowy  prosty Wg 

producenta 
11 

Szt. 

20. Zawór  termostatyczny grzejnikowy typu prosty Wg 

producenta 
4 

Szt. 

21. Zawór powrotny  
Wg 

producenta 
15 

Szt. 

22. 
Zawór odcinający kulowy gwintowane DN32, 

PN 10, Tmax 110°C 

Wg 

producenta 
Wyrób handlowy 3 

Szt. 

23. Zawór zwrotny DN32 PN10, Tmax=110C 
Wg 

producenta 
Wyrób handlowy 1 

Szt. 

24. 
Zawór regulacyjny trójdrogowy mieszający DN20 
do instalacji grzewczych z siłownikiem 
elektrycznym  

Wg 

producenta 
Wyrób handlowy 1 

Szt. 

25. Zawór nadmiarowo upustowy DN20 z zakresem 
nastawy 5-50kPa z podziałką  

Wg 

producenta 
1 kpl 

26. 
Pompa P2 o wydatku Q=1,95 m3/h i wysokości 
podnoszenia H=3,0m

Wg 

producenta 
1 

Szt. 

27. 
Manometr o zakresie pomiarowym     

0-1,6 Mpa, klasa dokładności 1,6, Tmax 100°C, z 
rurką manometryczna z zaworem 

Wg 
producenta Wyrób handlowy 2 Szt. 

28. 
Termometr manometryczny o zakresie 
pomiarowym 0-130°C, klasa dokładności 1,6 
dokładności, z rurką manometryczna z zaworem 

Wg 
producenta Wyrób handlowy 2 Szt. 

29. Odpowietrznik automatyczny z kurkiem 
odcinającym DN15 PN10 Tmax=110C 

Wg 
producenta 

Wyrób handlowy 6 Kpl. 



FK01106 1,0m

Qc=860W

n=4,8

FK01106 1,0m

Qc=865W

n=4,8

FK01106 1,0m

Qc=870W

n=4,8

FK03306 1,4m

Qc=2800W

n=9,0

FK03306 1,8m

Qc=2610W

n=9,0

FK03306 1,3m

Qc=2030W

n=8,0

FK03306 0,9m

Qc=1580W

n=7,0

FK01106 0,7m

Qc=540W

n=3,4

FK01106 0,7m

Qc=540W

n=3,6

FK01106 0,7m

Qc=540W

n=3,6

FK01106 1,2m

Qc=910W

n=4,8

FK01206 1,0m

Qc=940W

n=4,6

FK01206 1,0m

Qc=950W

n=4,6

FK01106 0,9m

Qc=700W

n=3,8

FK01106 0,9m

Qc=700W

n=3,8

15x1,2

18x1,2 18x1,2 18x1,2 18x1,2 22x1,5

15x1,2

18x1,218x1,222x1,528x1,5

35x1,5

18x1,218x1,215x1,2 18x1,2

Połączyć do istn. instalacji

grzewczej

35x1,5

FK01106 1,0m

Qc=870W

n=4,8

ADRES

INWESTYCJI:

TYTUŁ

PROJEKTU:

NAZWA RYS.

FUNKCJA
IMIĘ, NAZWISKO NR UPR.BUD.

Al. 600-lecia 8, 24-300 Opole Lubelskie, Dz. nr ew. 33/11

Obręb: 03-Opole Lubelskie, 061205_4- Opole Lubelskie- miasto

PROJEKTANT

INST. SANITARNE:

Termodernizacja budynku administracyjnego z częścią

socjalno- warsztatową.

Jarosław Tyszko

MAZ/0476/

PWOS/05

INWESTOR:

Opolskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Opolu Lubelskiem,

Al. 600-lecia 8, 24-300 Opole Lubelskie

Instalacja grzewcza.

Rzut parteru

STADIUM

PROJEKTU

PROJEKT

BUDOWLANY

BRANŻA:

INSTALACJE

SANITARNE

DATA:

SKALA: NR RYSUNKU:

PODPIS

01.2019

S-04.038-00.101:100

SPRAWDZAJĄCY

INST. SANITARNE: Daniel Zarzycki

MAZ/0060/

PWOS/14


