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I.  OPIS  TECHNICZNY 
1.  Cel  i  zakres  opracowania:  
Tematem   niniejszego  opracowania  jest  remont pomieszczeń biurowych 
zlokalizowanych na I piętrze w budynku Ministerstwa  Edukacji  Narodowej 
zlokalizowanym przy Al. J. Ch.  Szucha 25. 
Remont obejmuje: 

−� pokoje biurowe  nr 145, nr 146, nr 147, nr 148, nr 149, nr 150, nr 151, nr 152, 
nr 153, nr 154. 

 

Zakres projektu obejmuje: 

•�Wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania obejmującą wymianę 
grzejników, pionów, podejść do grzejników  w pomieszczeniach biurowych 
objętych zakresem opracowania. 

•�Montaż kratek wentylacyjnych mosiężnych.  
   
Przedmiotowy  budynek  jest  obiektem wpisanym do rejestru zabytków pod 
numerem nr A – 816 z dnia 18 kwietnia 1973 roku w związku z tym wszystkie 
przewody instalacji sanitarnych należy prowadzić w przegrodach budowlanych 
lub w przypadku niemożliwości ze względu na elementy konstrukcyjne 
(podciągi, belki stropowe, słupy) obudować ekranami z płyt gipsowo – 
kartonowych wodoodpornymi gr. 12,5 mm na stelażu metalowym. 
 
2.  Podstawa  opracowania: 
Projekt  został  opracowany  na  podstawie: 

−� uzgodnień  z  zamawiającym, 

−� wizji  lokalnej, 

−� inwentaryzacji architektoniczno – budowlanej, 

−� aktualnych norm i przepisów. 
 

3.  Stan istniejący pomieszczeń sanitarnych 
Istniejące piony centralnego ogrzewania i podejścia do grzejników z rur stalowych 
prowadzone są po wierzchu.   
W pomieszczeniach biurowych we wnękach podokiennych zainstalowane są 
grzejniki żeliwne.  
Istniejącą instalacje z rur stalowych i  grzejniki należy zdemontować. 
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4.  Zamierzenia projektowe instalacji centralnego ogrzewania 
Projektowana  instalacja  centralnego  ogrzewania  ma za zadanie doprowadzenie do 
poszczególnych pomieszczeń ciepła w wielkości zapewniającej wymaganą 
temperaturę obliczeniową.  
Temperaturę zewnętrzną przyjęto jak dla III strefy klimatycznej tj. – 20 °C. 
Temperatury wewnętrzne  przyjęto:  
+ 20 °C – pomieszczenie biurowe. 
Źródłem ciepła instalacji centralnego ogrzewania w budynku jest istniejący węzeł 
cieplny zasilany z miejskiej sieci ciepłowniczej. 
Wymiana instalacji centralnego ogrzewania obejmuje remontowane pomieszczenia 
biurowe. 
Istniejący pion i podejścia do grzejników prowadzone po wierzchu należy 
zdemontować.  
Istniejące grzejniki we wnękach podokiennych należy zdemontować. 
Nową instalację centralnego ogrzewania dla potrzeb pomieszczeń biurowych należy 
włączyć do istniejącej instalacji centralnego ogrzewania.   
Piony należy prowadzić w projektowanych szachtach instalacyjnych o wymiarach: 
 sz x gł. 20 x 15 cm. Po wykonaniu instalacji i przeprowadzeniu próby szczelności, 
szacht od strony pomieszczenia należy zakryć ekranem demontowanym                 
z płyty g – k. 
Przewody należy prowadzić przez stropy w tulejach stalowych. 
Punkty stałe projektuje się zgodnie z rysunkami rozwinięcia  oraz zgodnie                 
z wytycznymi producenta przewodów.  
Przewody instalacji centralnego ogrzewania zaprojektowano z rur 
wielowarstwowych.  
Parametry instalacji centralnego ogrzewania: 

•� Tz/Tp = 80/60 °C 
 
4.1. Grzejniki 
W pomieszczeniach zaprojektowano:  

•� Grzejnik kolumnowy typ Delta Laserline D14, wysokość 550 mm, długość 
1150 mm, D14 – czterokolumnowy (szerokość 139 mm), ilość elementów                      
n = 23, producent Purmo:  4 szt. 

•� Grzejnik kolumnowy typ Delta Laserline D14, wysokość 550 mm, długość 
1200 mm, D14 – czterokolumnowy (szerokość 139 mm), ilość elementów                      
n = 24, producent Purmo:  3 szt. 
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•� Grzejnik kolumnowy typ Delta Laserline D14, wysokość 550 mm, długość 
1250 mm, D14 – czterokolumnowy (szerokość 139 mm), ilość elementów                      
n = 25, producent Purmo:  1 szt. 

•� Grzejnik kolumnowy typ Delta Laserline D15, wysokość 900 mm, długość 
1200 mm, D15 – pięciokolumnowy (szerokość 177 mm), ilość elementów                      
n = 23, producent Purmo:  1 szt. 

•� Grzejnik kolumnowy typ Delta Laserline D15, wysokość 900 mm, długość 
1200 mm, D15 – pięciokolumnowy (szerokość 177 mm), ilość elementów                      
n = 24, producent Purmo:  1 szt. 
 

W wykonaniu standardowym grzejnik Delta Laserline nie jest wyposażony                 
w zaczepy mocujące. 
W zależności od typu i wielkości grzejnika należy dobrać odpowiednią ilość i rodzaj 
zawieszenia i zamrowić je osobno.  
Należy każdorazowo sprawdzić nośność i stabilność ścian dla występującego 
obciążenia wynikającego z wielkości dobranego grzejnika. 
Odległość grzejnika od podłogi i od parapetu powinna wynosić co najmniej                 
100 mm. Jeżeli nie ma możliwości zachowania tych odległości, dopuszcza się 
montaż grzejnika 70 ÷ 100 mm od podłogi i parapetu. 
Każdy grzejnik będzie wyposażony w indywidualny odpowietrznik  co umożliwia 
jego  odpowietrzenie. 
Grzejniki są fabrycznie malowane dwuwarstwowo: metodą anaforezy oraz 
napylania elektrostatycznego (standardowo lakier w kolorze śnieżnobiałym RAL 
9016). 
 
4.2. Przewody 
Piony oraz podejścia do grzejników zaprojektowano z rur np. BOR Plus Stabi                 
PN 25, wielowarstwowe (PP – R stabilizowane perforowaną wkładką aluminiową),  
Tmax = 90 °C,  Pmax = 1.0 MPa. Łączenie rur przy pomocy złączek zgrzewanych 
 
4.3. Osprzęt i armatura 

•� Przy  grzejnikach  w pomieszczeniach biurowych: 

−� Na gałązce zasilającej zawór termostatyczny V – exact II, prosty lub kątowy, 
o wymiarach skróconych z bezstopniową nastawą wstępną od 1 do 8, 
producent Heimeier; 

−� Na gałązce powrotnej zawór grzejnikowy odcinający, powrotny, prosty lub 
kątowy, z nastawą wstępną (w pełni otwarty, nastawa 5) z możliwością 
odcięcia oraz opróżnienia grzejnika, producent Heimeier; 
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4.4. Regulacja 
•� Regulacja stała przy grzejnikach poprzez zawory termostatyczne z nastawą 

wstępną. 

•� Regulacja na podejściu do pionu poprzez zawór równoważący skośny                 
z cyfrową płynną nastawą wstępną zlokalizowany w piwnicy (istniejący). 

 
Przed zamontowaniem głowic termostatycznych i regulacją wstępną zaworów 
instalację należy kilkakrotnie  przepłukać ustawiając wszystkie zawory na pełny 
przelot. 
 
4.5. Próby, warunki techniczne i wymagania przy odbiorze 
Próbę szczelności i odbiór instalacji należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w: 
1.� Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw 

sztucznych.  
2.� Wymaganiach  Techniczne  COBRTI INSTAL – zeszyt 6 – Warunki techniczne 

wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych,  zalecane do stosowania przez 
Ministerstwo Infrastruktury, Wydawca: COBRTI INSTAL Warszawa oraz 
Ośrodek Informacji „Technika instalacyjna w budownictwie”, Warszawa. 

 
Uwaga: 
W zładzie należy utrzymywać stan jakościowy wody zgodny z obowiązującą normą 
PN – 93/C – 04607. 
Wszystkie materiały i urządzenia powinny posiadać certyfikaty lub aprobaty 
techniczne dopuszczające do stosowania w budownictwie. 
Izolacja termiczna oraz płaszcz izolacji zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury  z dnia 6 listopada 2008 r. 
Montaż, próby i odbiór instalacji centralnego ogrzewania z rur z tworzyw 
sztucznych należy prowadzić wg wytycznych dostawcy rur. 
Ciśnienie próbne instalacji: Ppr = Pr + 2bar (nie mniej niż 4 bar)  
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5. Izolacja termiczna 
Rurociągi instalacji sanitarnej należy zaizolować termicznie zgodnie z wytycznymi  
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada  2008 r. Należy 

zastosować materiał o λ = 0,035 W/m R K na  temperatura  do 100 °C. 
Na pionach i podejściach do grzejników prowadzonych w bruzdach należy wykonać 
izolacje termiczną z pianki PE, o grubości 6 mm np. producent Thermaflex. 
 

 
DN 16 – 20 mm 
DN 20 – 20 mm 
DN 25 – 20 mm 
DN 32 – 30 mm 
DN 40 – 30 mm 

 
6. Zagadnienia  BHP 

Zagadnienia  BHP  o  szczególnym  zagrożeniu  nie  występują. Należy przestrzegać  
ogólnych  zasad  BHP.  Roboty  wykonywać  zgodnie  z  Warunkami Technicznymi  
Wykonywania  i  Odbioru  Robót  Budowlano – Montażowych cz. II  Instalacje  
Sanitarne  i  Przemysłowe. Prace  przy  montażu  nowych  instalacji  i  demontażu  
starych  powinny  być  wykonywane  przez  osoby  odpowiednio przeszkolone. 
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II.  ZESTAWIENIE   PODSTAWOWYCH   MATERIAŁÓW 
 

INSTALACJA  CENTRALNEGO  OGRZEWANIA 
1.�Rury np. BOR Plus Stabi PN 25, wielowarstwowe (PP – R stabilizowane  
    perforowaną wkładką aluminiową),  Tmax = 90 °C,  Pmax = 1.0 MPa.  

          Łączenie rur przy pomocy złączek zgrzewanych: 

•� DN 20 x 3.4  mm:  54 mb         

•� DN 25 x 3.5  mm:  22 mb         

•� DN 32 x 5.4  mm:  38 mb         
 

2.�Grzejnik kolumnowy typ Delta Laserline D14, wysokość 550 mm, długość 
    1150 mm, D14 – czterokolumnowy (szerokość 139 mm), ilość elementów 
    n = 23, producent Purmo:  4 szt. 
 
3.�Grzejnik kolumnowy typ Delta Laserline D14, wysokość 550 mm, długość 

          1200 mm, D14 – czterokolumnowy (szerokość 139 mm), ilość elementów    
          n = 24, producent Purmo:  3 szt. 
 

4.�Grzejnik kolumnowy typ Delta Laserline D14, wysokość 550 mm, długość 
    1250 mm, D14 – czterokolumnowy (szerokość 139 mm), ilość elementów   
    n = 25, producent Purmo:  1 szt. 
 
5.�Grzejnik kolumnowy typ Delta Laserline D15, wysokość 900 mm, długość  
    1200 mm, D15 – pięciokolumnowy (szerokość 177 mm), ilość elementów   
    n = 23, producent Purmo:  1 szt. 
 
6.�Grzejnik kolumnowy typ Delta Laserline D15, wysokość 900 mm, długość 
    1200 mm, D15 – pięciokolumnowy (szerokość 177 mm), ilość elementów 
    n = 24, producent Purmo:  1 szt. 

 
7. Projektowany zawór termostatyczny V – exact II, prosty, o wymiarach 
    skróconych z bezstopniową  nastawą wstępną od 1 do 8, producent Heimeier; 

•� DN 15  mm:        10  szt. 

 
      8. Projektowany zawór grzejnikowy Regulux odcinający, powrotny, prosty      
          z nastawą wstępną (w pełni otwarty, nastawa 5) z możliwością odcięcia oraz  
          opróżnienia grzejnika, producent Heimeier: 

•� DN 15  mm:       10�szt. 
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9. Kratka  wentylacyjna wywiewna mosiężna o wymiarach wewnętrznych  
    sz. × wys. =  140 ×140 mm:  10 szt. 

 
W zestawieniu materiałów przedstawiono wykaz instalacji jako przykładowe 
rozwiązanie umożliwiające wykonanie przedmiaru robót i sporządzenie  
kosztorysu  inwestorskiego.   
Materiały zawarte w zestawieniu  można  zamienić na inne o równoważnych 
parametrach  technicznych i jakościowych. 
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III. ZAŁĄCZNIKI 
 
 

INFORMACJA  DOTYCZĄCA 
BEZPIECZEŃSTWA  i  OCHRONY  ZDROWIA 

wg  Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury   
z  dnia  23.06.2003 r. Dz. U.  nr  120  poz. 1126.  

 
Nazwa projektu:  Remont pomieszczeń biurowych – I piętro w budynku  
                               Ministerstwa Edukacji  Narodowej przy Al. J. Ch.  Szucha 25. 
 
Zamawiający:  Ministerstwo Edukacji Narodowej, al. J. Ch. Szucha 25,  
                         00 – 918 Warszawa,  

 
Projektant:  mgr. inż. Bibianna Kościuk upr. 380/70 

 
 
 

Spis  treści: 
1.1.� Podstawa  opracowania 
1.2.� Zakres robót  
1.3.� Wykaz  obiektów  budowlanych 
1.4.� Wskazanie  elementów  zagospodarowania  terenu,  które  mogą  stwarzać  

zagrożenie  bezpieczeństwa  i  zdrowia  ludzi 
1.5.� Przewidywane  zagrożenia  podczas  realizacji  robót  budowlanych  i  

sposoby  ich  zapobiegania 
1.6.� Instruktaż  pracowników 
1.7.� Środki  techniczne  i  organizacyjne  
1.8.� Uwaga 

 

1.1.� Podstawa opracowania 
Informację  opracowano  na  podstawie: 

•� Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23.06.2003 r.  w  sprawie 
informacji  dotyczącej  bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa  i  ochrony zdrowia  (Dz. U. nr 120,  poz. 1126). 

•� Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia 6.02.2003r.  (Dz. U. nr 47,  
poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych. 
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•� Rozporządzenia  Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  dnia 26.09.1997 r.         
(Dz. U. nr 169 z 2003 r., poz. 1650)  w  sprawie  ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa  i  higieny pracy. 

•� Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  z  dnia  30.10.2002  r.  ( Dz. U. nr 
191,  poz. 1596)  w  sprawie  minimalnych  wymagań  dotyczących  
bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  w  zakresie  użytkowania  maszyn  przez  
pracowników  w  czasie pracy. 

•� Wymagania  Techniczne  COBRTI  INSTAL –  zeszyt 7 – Warunki 
techniczne wykonania  i  odbioru  instalacji  wodociągowych,  zalecane  do  
stosowania  przez Ministerstwo  Infrastruktury, Wydawca:  COBRTI 
INSTAL Warszawa oraz Ośrodek  Informacji  „Technika  instalacyjna                 
w  budownictwie”,  Warszawa. 

•� Wymagania  Techniczne  COBRTI INSTAL – zeszyt 12 – Warunki 
techniczne wykonania  i  odbioru  instalacji  kanalizacyjnych,  zalecane  do  
stosowania  przez Ministerstwo Infrastruktury, Wydawca:  COBRTI  
INSTAL  Warszawa  oraz  Ośrodek  Informacji  „Technika  instalacyjna                
w  budownictwie”,  Warszawa. 

 

1.2.� Zakres  robót  dla  potrzeb  instalacji  wodno  H  kanalizacyjnej 
 

•� Instalacja centralnego ogrzewania 
−� wyznaczenie  tras przewodów; 

−� prowadzenie pionów i przewodów do grzejników; 

−� montaż grzejników z wypoziomowaniem; 

−� montaż armatury przy grzejnikach; 

−� próba ciśnieniowa, 

−� montaż izolacji, 

−� zakrycie bruzd w ścianach; 

−� rozruch z regulacją  instalacji. 

−� montaż kratek mosiężnych wentylacyjnych wywiewnych o wymiarach 
wewnętrznych sz. × wys. =  140 ×140 mm. 
 

1.3.� Wykaz obiektów budowlanych 
Projekt budowlany remontu pomieszczeń biurowych – I piętro w budynku MEN 
przy Al.  J. Ch. Szucha  25. 
�

�

�
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1.4.� Wskazanie  elementów  zagospodarowania  terenu,  które  mogą  
stwarzać  zagrożenie  bezpieczeństwa  i  zdrowia  ludzi 

Lokalizacja  budynku,  otoczenie,  ani  też  żadne  z  elementów  zagospodarowania 
działki  czy  terenu  nie  powinny  stwarzać  sytuacji  zagrożenia  bezpieczeństwa 
czy  zdrowia  pracowników. 
Obowiązkiem  wykonawcy  jest  zabezpieczenie  terenu  budowy  przed  dostępem 
osób  niepowołanych  z  szczególnym  uwzględnieniem  dzieci. 
 
1.5.� Przewidywane  zagrożenia  podczas  realizacji  robót  budowlanych           

i  sposoby  ich  zapobiegania 
−� prace  przy  użyciu  narzędzi  i  elektronarzędzi, 

−� prace  na  pomostach. 
Zabezpieczenie  ludzi  przed  powyższymi  zagrożeniami  należy  określić                 
w „Planie  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia”,  który  powinien  być  
sporządzony przez  Kierownika  Budowy,  zgodnie  z  Ustawą  z  dnia  7.07.1994 r.  
ze  zmianami z  dnia  27.03.2003 r.  Prawo  Budowlane  (tekst ujednolicony –  
Dz. U. nr 80,  poz. 718  z  dnia  10  maja  2003 r.). 
 
1.6.� Instruktaż pracowników 
Przed  przystąpieniem  do  realizacji  robót  szczególnie niebezpiecznych, 
Kierownik  Budowy,  lub  Brygadzista  przygotowuje  plan  prowadzenia  robót, 
zapoznaje  z  nim  załogę,  oraz  udziela  instruktażu  o  sposobach  bezpiecznego 
wykonania zaplanowanego  przedsięwzięcia  na  poszczególnych   jego  etapach. 
Instruktaż stanowiskowy należy zakończyć sprawdzeniem wiadomości                 
i  umiejętności  z  zakresu  wykonania  prac,  zgodnie  z  przepisami  i  zasadami 
BHP. Ponadto  przed  przystąpieniem  do  realizacji  robót  Kierownik  Budowy 
wyznacza  sposób  oraz  miejsce  przechowywania  i  przemieszczania  materiałów, 
wyrobów,  substancji  oraz  preparatów  niebezpiecznych  na  terenie  budowy 
zgodnie  z  przepisami  i  zasadami  BHP.  Personel  techniczny  budowy,  robotnicy 
muszą  być  przeszkoleni w zakresie technologii prowadzenia robót 
przewidywanych  w  projekcie, zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  BHP           
i  higieny  pracy. 
 
1.7.� Środki  techniczne  i  organizacyjne 

−� Wydzielić  plac  budowy  i  zabronić  dostępu  osobom  postronnym, 

−� Przed  rozpoczęciem  robót  wyznaczyć  strefy  niebezpieczne, 

−� Określić  miejsce  rodzaj  i  sposób  użycia  środków  ochrony  ppoż. 
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−� Określić  drogi  ewakuacji  z  pomieszczeń  oraz  z  terenu  budowy  w  razie 
pożaru   lub  klęsk  żywiołowych. 

W  celu  zapobiegania  pożarom  należy  stosować  tablice  ostrzegawcze  „Zakaz 
palenia tytoniu”,  sprzęt  ochrony  indywidualnej  oraz  zabezpieczyć  miejsca,                 
w których  wykonane  są  prace  spawalnicze. 
Prace  mogą  prowadzić  tylko  osoby  uprawnione,  odpowiednio  przeszkolone, 
posiadające  kompletną   odzież  roboczą. 
Należy  używać  sprawnych  technicznie  urządzeń  zasilanych  energią  elektryczną. 
Należy  posiadać  właściwy  ubiór  roboczy  oraz  sprzęt  ochronny  taki  jak 
rękawice,  okulary  ochronne,  nakrycie  głowy. 
Przed  rozpoczęciem  prac  Kierownik  Budowy  sprawdza:  stan  rusztowań                 
w zakresie  stabilności  pomostów,  oraz  stan  wszystkich  innych  koniecznych 
zabezpieczeń. 
Podczas  składowania  materiałów  należy  zastosować  ogrodzenie  miejsc 
niezabezpieczonych  taśmami  lub  barierkami. 
Materiały  składować  tylko  do  bezpiecznej  wysokości  z  umieszczeniem  tablic 
informacyjnych:  ”składowisko  materiałów”. 
Wszystkie  instalacje  odbiorcze  na  placu  budowy  muszą  być  zabezpieczone 
wyłącznikami  różnicowoprądowymi  o  prądzie  30  mA. 
 
1.8.� Uwaga 
Montaż instalacji  centralnego ogrzewania zostanie  wykonany  zgodnie                 
z  harmonogramem  robót  zaakceptowanym  przez  inspektora  nadzoru  
inwestorskiego 

 
 

Warszawa, 02.11.2018 r. 
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Warszawa, 02.11.2018 r. 
 
 
 
 
 
 
 

O Ś W I A D C Z E N I E   
 

Stosowanie  do  art. 20  ust. 4, Prawo  Budowlane  z dnia 7 lipca 1994 r.                 
(Dz. U. 2017 r. poz. 1332 z późniejszymi zmianami), oświadczam,  że  projekt 
remontu pomieszczeń biurowych – I piętro w budynku MEN przy Al.  J. Ch. Szucha  
25, jest  zgodny z obowiązującymi  przepisami  oraz  zasadami  wiedzy  technicznej 
i jest  kompletny  z  punktu  widzenia  celu  któremu  ma  służyć. 
�

�

�

�

�

�

Projektant  instalacji:  
mgr  inż.  Bibianna Kościuk  
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IV.  RYSUNKI 
 
 








