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1. Podstawa opracowania  
Podstawę opracowania stanowią: 
� umowa z Inwestorem; 

� inwentaryzacja instalacji wewnętrznych w stanie istniejącym w obiekcie będącym 
przedmiotem niniejszego opracowania; 

� obowiązujące normy i przepisy 

  

2.  Zakres opracowania 
Opracowanie zawiera projekt instalacji centralnego ogrzewania, zabudowy 

elektrycznych podgrzewaczy c.w.u. oraz przygotowania pomieszczenia technicznego dla 
węzła cieplnego w budynku mieszkalnym przy ul. Kościelnej 8 w Wodzisławiu Śląskim. 

Opracowanie obejmuje: 

� obliczenia zapotrzebowania ciepła budynku, 

� projekt instalacji centralnego ogrzewania, 

� przygotowanie pomieszczenia technicznego dla węzła cieplnego (instalacje sanitarne 
oraz roboty budowlane), 

� dobór podgrzewaczy elektrycznych c.w.u. wraz z ich podłączeniem do istniejących 
instalacji zimnej i ciepłej wody użytkowej, 

� demontaże istniejących pieców i kuchni węglowych oraz istniejących podgrzewaczy 
c.w.u. w poszczególnych lokalach mieszkalnych. 

 

3. Charakterystyka istniejącej instalacji c.o. oraz c.w.u. 
W stanie istniejącym ogrzewanie w budynku jest realizowane poprzez piece 

węglowe zainstalowane w mieszkaniach. Przewiduje się demontaż wszystkich urządzeń na 
paliwo stałe w budynku. 

Ciepła woda użytkowa w istniejącym stanie jest przygotowywana indywidualnie w 
lokalach mieszkalnych za pomocą podgrzewaczy elektrycznych oraz poprzez kuchnie 
węglowe. Przewidywany jest demontaż istniejących urządzeń gazowych. 

 

4. Zapotrzebowanie na ciepło pomieszczeń 
Obliczenia zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń wykonano zgodnie z PN EN 

12831, dla III strefy klimatycznej te = -20°C. 

Obliczenia wykonano przy pomocy programu komputerowego INSTAL-OZC 
wersja 4.13 firmy INSTAL-SOFT. 

Sumaryczne zapotrzebowanie na ciepło pomieszczeń wynosi: Qco = 17,70 kW. 
 

5. Warunki podłączenia projektowanej instalacji c.o. do 
źródła ciepła 

Źródłem ciepła dla projektowanej instalacji grzewczej, będzie kompaktowy węzeł 
cieplny jednofunkcyjny, wyposażony w jedną pompę obiegową oraz układ regulacji 
pogodowej. Układ technologiczny węzła cieplnego znajduje się poza zakresem niniejszego 
opracowania. Założenia do projektu instalacji centralnego ogrzewania, na podstawie 
Warunków technicznych przyłączenia do sieci ciepłowniczej węzła cieplnego 
(załącznik nr 7):   

Parametry czynnika grzewczego wynoszą tz/tp = 70/50°C. 
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Ciśnienie dopuszczalne – 0,3 MPa. 

 

6. Rozwiązania projektowe 

6.1. Instalacja c.o. 
6.1.1. Rurociągi 

Nową instalację c.o. zaprojektowano z rur stalowych czarnych ocynkowanych 
zewnętrznie - system zaciskowy. Rurociągi łączy się za pomocą kształtek zaciskowych 

stalowych z uszczelką. Zakres średnic rurociągów: od φ18x1,2mm do φ35x1,5mm. Podejścia 
do grzejników należy wykonać za pomocą złączek z półśrubunkiem. Połączenia z armaturą 
należy wykonać za pomocą złączek gwintowanych ze śrubunkiem (rozłącznych). 

Przewody rozprowadzające należy prowadzić pod stropem piwnicy, zgodnie z częścią 
rysunkową projektu. Przewody rozdzielcze prowadzone pod stropem piwnic należy 
zaizolować otuliną z pianki poliuretanowej o gr. 30mm w osłonie z PVC (wg zestawienia 
materiałów). Przewody rozprowadzające należy prowadzić z minimalnym spadkiem 3‰ w 
kierunku źródła ciepła. 

Piony należy prowadzić w bruzdach ściennych na klatce schodowej. Przewody 
zaizolować otuliną o gr. 6mm z pianki polietylenowej z powłoką polietylenową z 
przeznaczeniem do stosowania w bruzdach. Przejścia przez stropy i ściany należy prowadzić 
w rurach ochronnych z tworzywa sztucznego o średnicach pozwalających na swobodne ruchy 
cieplne przewodów instalacji grzewczej. 

Przewody rozprowadzające w mieszkaniach oraz gałązki grzejnikowe należy 
prowadzić po wierzchu przegród budowlanych zgodnie z częścią rysunkową projektu. 
Rurociągów prowadzonym w lokalach mieszkalnych nie należy izolować.  

Wydłużenia cieplne przewodów będą kompensowane naturalnie dzięki odpowiednim 
załamaniom trasy przewodów i rozmieszczeniem punktów stałych. Na przewodach 
rozprowadzających należy przewidzieć montaż podpór stałych i przesuwnych zgodnie z 
wytycznymi dla samokompensacji instalacji grzewczych z rur stalowych i wytycznymi 
producenta zastosowanego systemu rur.  
 

6.1.2. Grzejniki 
Do ogrzewania pomieszczeń kuchni oraz pokoi zaprojektowano stalowe grzejniki 

płytowe, zintegrowane z zaworami termostatycznymi, zasilane od dołu. Do ogrzewania 
łazienek zaprojektowano grzejniki łazienkowe, drabinkowe. Grzejniki należy montować w 
rozmieszczeniu jak na rysunkach rzutów budynku i rozwinięciu.  

Wszystkie grzejniki płytowe powinny być wyposażone w boczny ręczny 
odpowietrznik (na wyposażeniu grzejnika) oraz korek. Grzejniki płytowe łączyć z instalacją 
poprzez przyłącza grzejnikowe z możliwością odcięcia przepływu i odwodnienia. 

Wszystkie projektowane grzejniki łazienkowe należy wyposażyć na gałązkach 
zasilających w zawory termostatyczne proste z nastawą wstępną, a na gałązkach powrotnych 
w zawory proste odcinające z możliwością regulacji wstępnej, odcięcia i opróżnienia 
grzejnika z wody.  

Na zaworach termostatycznych należy zamontować głowice termostatyczne gazowe.  
Do zamocowania grzejników stosować typowe zawiesia dostarczane przez producenta 

grzejników. 
 

6.1.3. Liczniki ciepła 
Dla każdego mieszkania projektuje się zastosowanie osobnego licznika ciepła 

zabudowanego w szafce na klatce schodowej. Dobrano liczniki ciepła elektroniczne z 
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mechanicznym przetwornikiem przepływu o przepływie nominalnym qp=0,6m3/h i DN15. 
Przed i za ciepłomierzem należy zamontować zawory kulowe, odcinające 

 
 

6.1.4. Odpowietrzenie instalacji 
W najwyższych punktach instalacji należy zamontować automatyczne odpowietrzniki 

DN15. Przed odpowietrznikami należy zamontować zawory kulowe odcinające DN15. 
Indywidualne odpowietrzanie grzejników będzie się odbywać poprzez odpowietrzniki ręczne 
zainstalowane z boku grzejników. 

 

6.1.5. Odwodnienie instalacji 
Zawory odcinające powrotne, zamontowane na powrotnych gałązkach grzejnikowych 

posiadają możliwość spustu wody z grzejnika. 
Przewiduje się, że odwodnienie pionu instalacji będzie realizowane na kondygnacji 

piwnicy.  
 

6.1.6. Regulacja hydrauliczna instalacji 
Obliczenia regulacji hydraulicznej instalacji c.o. przeprowadzono przy pomocy 

programu komputerowego „INSTAL-THERM 4.13” firmy INSTAL-SOFT. 
Regulację nastawczą instalacji c.o. przeprowadzić przy pomocy: 

• nastaw wstępnych na projektowanych zaworach termostatycznych. 
  

 
Po montażu instalacji i wykonaniu próby ciśnieniowej należy wykonać nastawy 

wstępne na zaworach termostatycznych (wartości nastaw podano na rozwinięciu).  
 
Parametry pracy instalacji grzewczej: 

1. Parametry instalacji       70/50°C 

2. Ciśnienie dyspozycyjne      ∆P = 17,6 kPa 
3. Pojemność instalacji c.o.      V = 238,6 dm3 

 

 

6.1.7. Próby szczelności 
Wykonać próbę ciśnienia, płukanie instalacji, pomiary przepływów i temperatur 

zgodnie  
z PN-81/B-10700.00. 
Parametry pracy:  

� Temperatura zasilania 70 oC, temperatura powrotu 50 oC. 
� Ciśnienie robocze 3,0 bar.  
� Ciśnienie próbne 4,5 bar. 

Sprawdzanie szczelności powinno być przeprowadzone przed nałożeniem izolacji na 
rurociąg. Dopuszczalne jest przeprowadzenie badań szczelności na izolowanych rurociągach 
w przypadku, kiedy elementy rurociągu były badane u wykonawców tych elementów. 

Przed rozpoczęciem tej próby należy dokonać zewnętrznych oględzin rurociągów i 
sprawdzić zgodność z dokumentacją. Próbę wodną należy przeprowadzić z zachowaniem 
następujących warunków: 

� temperatura wody powinna wynosić 10 do 30 °C, 
� rurociąg powinien być napełniony wodą na 24 h przed próbą, 
� próbę należy przeprowadzić odcinkami, 
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� przed próbą należy rurociąg dokładnie odpowietrzyć. 
� przy próbach wodnych naprężenia nie powinny przewyższać 90 % wartości granicy 

plastyczności przy temperaturze 20 °C gwarantowanej dla danego materiału oraz 
powinny spełniać wymagania podane w PN-79/M-34033, 

� obniżenie i podwyższenie ciśnienia w zakresie ciśnień od roboczego do próbnego 
powinno się odbywać jednostajnie i powoli z prędkością nie przekraczającą 0,05 MPa 
na minutę, 

� oględziny rurociągu należy przeprowadzić przy ciśnieniu roboczym lecz nie większym 
niż 0,6 MPa, 

� w czasie znajdowania się rurociągu pod ciśnieniem zabrania się przeprowadzania 
jakichkolwiek prac związanych z usuwaniem usterek. 

 
 Po próbie szczelności na elementach rurociągu nie powinno być rozerwań, 
widocznych odkształceń plastycznych, rys włoskowatych lub pęknięć oraz nieszczelności 
i pocenia się powierzchni. 
 Po zmontowaniu i przygotowaniu rurociągu do odbioru należy przeprowadzić ruch 
próbny zgodnie z instrukcją eksploatacji w warunkach przewidzianych przy normalnej pracy 
rurociągu i możliwie przy pełnym obciążeniu. 
 

6.2. Instalacja c.w.u. 
 

Inwestor przewiduje wymianę istniejących podgrzewaczy ciepłej wody użytkowej na 
pojemnościowe, ciśnieniowe, elektryczne podgrzewacze ciepłej wody użytkowej. Dla 
każdego lokalu mieszkalnego przyjęto podgrzewacz o pojemności 80 l.  

Parametry podgrzewacza: 
- pojemność 80 l 
- zakres regulacji temperatury: 30-80stC 
- ciśnienie maksymalne pracy zbiornika: 6bar 
- wymiary: φ440mm, H=818mm 
- masa: 28kg 
- przyłącza c.w.u. oraz wody zimnej: ½” GZ 
- dane elektryczne: Pel=1,5kW, 230V, 6,5A. 
 
Podgrzewacz wyposażony jest w izolację z pianki PUR oraz zawór bezpieczeństwa. 

Odpływ z zaworu bezpieczeństwa powinien być odprowadzony do kanalizacji. Przewód 
odpływowy zaworu bezpieczeństwa powinien być zainstalowany ze spadkiem i powinien 
pozostawać otwarty do atmosfery. 

Lokalizacja podgrzewaczy w poszczególnych mieszkaniach została przedstawiona w 
dokumentacji rysunkowej. 

Projektowany podgrzewacz należy podłączyć do istniejącej instalacji ciepłej i zimnej 
wody użytkowej. Należy wykonać odkrywki istniejącej instalacji w planowanym punkcie 
włączenia. Przewidziano wykonanie instalacji podtynkowo. Zastosowano rury do wody 
zimnej i ciepłej z PP-R, φ20x2,8, PN16. Przewody PP-R do ciepłej wody użytkowej muszą 
być przystosowane do pracy w temp. 80stC. Przewody zaizolować otuliną o gr. 6mm z pianki 
polietylenowej z powłoką polietylenową z przeznaczeniem do stosowania w bruzdach. 

Rurociągi należy łączyć poprzez zgrzewanie polifuzyjne. Łączenie z armaturą oraz 
istniejącą instalacją poprzez złączki systemowe.  

Bezpośrednio przed podgrzewaczem na instalacji wody ciepłej i zimnej należy 
zastosować zawory kulowe odcinające DN15. 
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6.3. Demontaże 
 

Inwestor przewiduje demontaż wszystkich urządzeń grzewczych zasilanych paliwem 
stałym – pieców węglowych oraz kuchni węglowych, a także istniejących urządzeń służących 
do podgrzewu ciepłej wody użytkowej we wszystkich lokalach mieszkalnych.   

W dokumentacji rysunkowej zaznaczono lokalizację i typ urządzeń przeznaczonych do 
demontażu. 

Urządzenia należy zdemontować wraz z przewodami spalinowymi, z zatynkowaniem 
otworów w kominach spalinowych. 
 

6.4. Przygotowanie pomieszczenia węzła cieplnego – 
instalacje sanitarne 

 

W związku z projektowaną instalacją centralnego ogrzewania przewidziano wydzielenie 
w piwnicy pomieszczenia węzła cieplnego zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi 
PEC S.A, Jastrzębie Zdrój. 

Przewidziano likwidację istniejących komórek lokatorskich - pom. nr 6,7,8, a także 
nowe wydzielenie ściankami działowymi dwóch komórek lokatorskich oraz pomieszczenia 
węzła cieplnego o pow. 8,9m2.  

Odwodnienie pomieszczenia węzła cieplnego 

W pomieszczeniu węzła cieplnego przewidziano wykonanie żeliwnego wpustu 
podłogowego DN100 z odprowadzeniem ścieków kanałem żeliwnym do studni schładzającej. 
Studnię zaprojektowano jako betonową, przykrytą kratą Wema φ600, H=1,0m o pojemności 
0,28m3. Studnia będzie miała możliwość przejęcia zładu instalacji c.o. Odprowadzenie 
ścieków do istniejącej kanalizacji sanitarnej przewidziano jako ciśnieniowe poprzez pompę 
zatapialną zamontowaną w studni schładzającej.  

Parametry pompy zatapialnej: 

- Hp = 6,0m 
- Q = 3,0m3/h 
- Pel = 0,45kW, 230V 
- stopień ochrony IP68. 
Rurociąg ciśnieniowy przewidziano z materiału HDPE, SDR17, PN10 o średnicy 

φ40mm. 
Szczegół studni schładzającej przedstawiono w dokumentacji rysunkowej. 

Wentylacja pomieszczenia węzła cieplnego 

Przewidziano wentylację grawitacyjną w pomieszczeniu węzła cieplnego. Nawiew 
realizowany będzie poprzez kratkę transferową w drzwiach. W związku z wymogiem 
zastosowania klasy odporności ogniowej drzwi – EI30 przewidziano kratkę transferową 
samopęczniejącą w kl. odporności ogniowej EI30 o wym. 30x30cm. 

Wywiew przewidziano poprzez istniejący komin spalinowy, który po likwidacji 
palenisk będzie nieczynny. Lokalizację komina spalinowego wskazano w opinii kominiarskiej 
i dokumentacji rysunkowej. Po likwidacji pieców węglowych należy wyczyścić komin 
spalinowy i zamontować kratkę wentylacyjną o wym. 14x14cm 15cm pod stropem. 
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6.5. Przygotowanie pomieszczenia węzła cieplnego – roboty 
budowlane 

 

Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze 
W obrębie planowanej przebudowy pomieszczeń należy rozebrać istniejące ścianki 

działowe z cegły ceramicznej 
W ramach prac wyburzeniowych i przygotowawczych należy usunąć istniejące warstwy 

posadzkowe. Ze względu na konieczność wykonania nowych warstw posadzkowych należy 
usunąć wszystkie  istniejące warstwy oraz wykonać przegłębienie o łącznej głębokości około 
20 cm. 

W obrębie węzła cieplnego planuje się pogłębienie piwnicy o 15 cm, nie mniej jednak 
ze względu na konieczność wykonania nowych warstw posadzkowych należy usunąć 
wszystkie  istniejące warstwy oraz wykonać przegłębienie o łącznej głębokości około 35-40 
cm. 

W trakcie prac przygotowawczych należy skuć w całości tynk ze sufitów pomieszczeń,  
Planuje się również demontaż drzwi wejściowych do pomieszczeń wraz istniejącymi 

ościeżami. 
Gruz z prac wyburzeniowych i przygotowawczych należy usunąć z placu budowy i poddać 
utylizacji  
Posadzka 
Nową posadzkę wykonać poprzez wykonanie warstwy chudego betonu grubości około 10 cm. 
Na chudym betonie ułożyć warstwę izolacji przeciwwilgociowej z foli PE gr. 0.4 mm. 
Połączenia ścian i posadzki dodatkowo uszczelnić za pomocą elastycznej mikrozaprawy 
uszczelniającej wzmocnionej taśmami uszczelniającymi. Zasadniczą warstwę posadzkową 
wykonać jako wylewkę cementową grubości 7 cm zbrojoną siatką posadzkową  zgrzewaną z 
prętów Ø3 o oczkach 10x10 cm. Wierzchnią warstwę należy wykonać z płytek z gresu 
technicznego na kleju elastycznym oraz elastyczną fugą. W pomieszczeniu należy również  
wykonać  cokolik z płytek z gresu technicznego o wysokości 10 cm.  
Ze względu na zmianę wysokości poziomów pomieszczeń pomiędzy korytarzem a 
pomieszczeniem wymiennikowni należy wykonać stopień żelbetowy. Stopień wykonać z 
betonu C20/25 i zazbroić stalą A-IIIN w postaci  czterech prętów Ø12 oraz strzemion Ø6   
Ściany 
Istniejące murowane ściany pomieszczenia spełniają kryterium REI60. Nowoprojektowane 
ściany wykonać z bloczków gazobetonowych o gęstości  600 kg/m3 i grubości 11,5. Bloczki 
murować na cienką spoinę. Z istniejących ścian należy usunąć starą powłokę malarską oraz 
oczyścić.   Ściany istniejące jaki i nowoprojektowane  należy otynkować  tynkiem 
cementowo-wapiennym III kategorii. Przejścia instalacyjne zabezpieczyć za pomocą 
systemowych przejść pożarowych o klasie EI60. Ściany pomalować farbą akrylową 
zmywalną do zastosowań wewnętrznych. Należy ułożyć tyle warstw farby aby uzyskać 
jednolity kolor powierzchni. Zakłada się wykonanie co najmniej trzykrotne malowanie 
powierzchni.  
Sufit 
Na suficie wykonać tynk  cementowo-wapiennym III kategorii.  Sufit pomalować farbą 
akrylową zmywalną do zastosowań wewnętrznych. Należy ułożyć tyle warstw farby aby 
uzyskać jednolity kolor powierzchni. Zakłada się wykonanie co najmniej trzykrotne 
malowanie powierzchni. 
Drzwi 
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W pomieszczeniu węzła cieplnego należy zamontować nowe drzwi stalowe antywłamaniowe 
o klasie odporności ogniowej EI30. Drzwi należy wyposażyć w pęczniejącą kratkę 
transferową o klasie EI30. Drzwi wyposażyć w samozamykacz oraz zamek z wkładką 
patentową oraz klamką. Drzwi osadzić na stalowych ościeżach fabrycznie wykończonych. 
Drzwi do nowopowstałych komórek lokatorskich należy wykonać jako drewniane płycinowe 
z zamkiem z klamką i zamkiem patentowym. Drzwi osadzić na stalowej ościeżnicy. 
 

7. Wytyczne branżowe 
Przed przystąpieniem do prac montażowych wykonać demontaż istniejących urządzeń 

opalanych węglem oraz istniejących urządzeń służących do podgrzewania c.w.u. 

7.1.   Branża budowlana. 
Klatka schodowa i lokale mieszkalne 

- Wykonać przebicia w ścianach i stropach dla przewodów instalacyjnych, 
- Wykonać odpowiednie mocowania przewodów c.o. i grzejników oraz 

podgrzewaczy c.w.u., 
- Zamontować armaturę  grzejnikową, odcinającą i przewodową 

Węzeł cieplny 
-    Wydzielenie ścianą pomieszczenia węzła cieplnego 
-    Pogłębienie pomieszczenia węzła cieplnego 
-    Montaż drzwi do pomieszczeń 
-    Wyburzenia fragmentów ścian działowych 

 

7.2.   Branża elektryczna. 
Klatka schodowa i lokale mieszkalne 

- Doprowadzenie zasilania do podgrzewaczy elektrycznych c.w.u. – Pel - 1,5 kW. 
230V 

Węzeł cieplny 
- wykonanie instalacji elektrycznych zgodnie z warunkami PEC 
 

 

8. Wytyczne BHP i p.poż. 
Instalacja c.o. i c.w.u. nie stwarza zagrożenia pożarowego, jest wykonana wyłącznie z 

materiałów niepalnych.   

Podczas wykonawstwa stosować się do przepisów zawartych w „Wymagania 
techniczne COBRTI INSTAL 6. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji 
ogrzewczych” oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 „W sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych”, 
Dz.U. nr 47/2003, poz. 401.  

Przejścia instalacji przez przegrody węzła cieplnego wykonać w klasie EI60. 
 

9. Uwagi końcowe 
W przypadku, gdy w lokalu mieszkalnym kuchnia opalana paliwem stałym jest 

jedynym urządzeniem służącym do przygotowania posiłków, należy zapewnić urządzenie 
zastępcze – poza zakresem opracowania 

Zapewnienie wentylacji w lokalach mieszkalnych jest poza zakresem opracowania – 
opracowanie omawiające zagadnienie ocieplenia budynku i wymiany stolarki okiennej 
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powinno rozwiązać tą kwestię (w stanie istniejącym w niektórych lokalach mieszkalnych 
nawietrzaki podokienne wchodzą w kolizję z projektowaną lokalizacją grzejników). 

Zastosowane urządzenia techniczne i materiały winny posiadać certyfikat zgodności 
z PN lub zgodność z aprobatą techniczną wraz z oceną higieniczno-sanitarną pozwalającą 
na stosowanie w budownictwie. 

Wszystkie prace należy prowadzić zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania 
i odbioru robót budowlano-montażowych” tom II, przy przestrzeganiu obowiązujących 
przepisów BHP i przeciwpożarowych. 

 
 

 
 

 

10. Zestawienie materiałów 
 

UWAGA: Poniższe zestawienie należy rozpatrywać łącznie z rysunkami 
przynależnymi do projektu. 
 

Lp. Pozycja Jedn. Ilość 

POMIESZCZENIE WĘZŁA CIEPLNEGO 
W.1 Wpust żeliwny DN100 z syfonem szt. 1 

W.2 Rura żeliwna DN100 m 3 

W.3 Studnia schładzająca z kręgu betonowego z dnem ϕ600, H=1,0m szt. 1 

W.4 przekrycie z kraty Wema ϕ600 szt. 1 

W.5 
pompa zatapialna, max. temp. przetłaczanej cieczy 90stC, 

Hp=6,0m, Q=3,0m3/h, Pel=0,45kW, 230V, 
szt. 1 

W.6 Zawór odcinający 1 1/4" szt. 1 

W.7 Rura ze stali nierdzewnej m 2 

W.8 Rurociąg tłoczny PEHD, ϕ40, SDR17, PN10 m 5 

W.9 Kratka wentylacyjna 14x14cm szt. 1 

W.10 
Kratka transferowa w drzwiach samopęczniejąca, w kl. EI30, 

wym. 30x30cm 
szt. 1 

PIWNICA  I KLATKA SCHODOWA 

0.1 
Rura stalowa zewnętrznie ocynkowana systemu zaciskowego 

φ35x1,5 
m 33 

0.2 Zawór odwadniający DN20 szt. 2 

0.3 
Rura stalowa zewnętrznie ocynkowana systemu zaciskowego 

φ28x1,5 
m 14 

0.4 Odpowietrzniki z zaworami odcinającymi na pionach szt. 2 

0.5 
Rura stalowa zewnętrznie ocynkowana systemu zaciskowego 

φ22x1,5 
m 6 
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0.6 
Rura stalowa zewnętrznie ocynkowana systemu zaciskowego 

φ18x1,2 
m 17 

0.7 
Otulina izolacyjna o gr. 30mm z pianki polietylenowej w osłonie 

z PVC - na rurociągi φ35x1,5 
m 19 

0.8 
Otulina izolacyjna o gr. 6mm z pianki polietylenowej z  powłoką 

polietylenową (przeznaczona do stosowania w bruzdach) - na 
rurociągi φ35x1,5 

m 14 

0.9 
Otulina izolacyjna o gr. 30mm z pianki polietylenowej w osłonie 

z PVC - na rurociągi φ18x1,2 
m 17 

0.10 
Otulina izolacyjna o gr. 6mm z pianki polietylenowej z  powłoką 

polietylenową (przeznaczona do stosowania w bruzdach) - na 
rurociągi φ28x1,5 

m 14 

0.11 
Otulina izolacyjna o gr. 6mm z pianki polietylenowej z  powłoką 

polietylenową (przeznaczona do stosowania w bruzdach) - na 
rurociągi φ22x1,5 

m 6 

PARTER 

Mieszkanie nr 1 

instalacja c.o. 
1.1 Licznik ciepła DN15; qn = 0,6m3/h szt. 1 

1.2 
Szafka na licznik ciepła i armaturę odcinającą o wym. 

40x30x20cm (szer. x wys. x gł.) 
szt. 1 

1.3 Zawór odcinający DN15 szt. 3 

1.4 
Rura stalowa zewnętrznie ocynkowana systemu zaciskowego 

φ18x1,2 
m 42 

1.5 Grzejnik  płytowy dolnozasilany 22KV/600-800mm szt. 2 

1.6 Grzejnik płytowy dolnozasilany 11KV/600-800mm szt. 1 

1.7 
Przyłącze grzejnikowe z możliwością odcięcia i odwodnienia 

DN15, dla grzejników dolnozasilanych 
szt. 3 

1.8 Głowica termostatyczna gazowa szt. 4 

1.9 Grzejnik łazienkowy C_STD_1100 500mm szt. 1 

1.10 Zawór termostatyczny z nastawą wstępną DN15; kv=0,04-0,73 szt. 1 
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1.11 
Zawór powrotny, grzejnikowy z funkcją napełniania/opróżniania 

oraz odcięcia i regulacji; DN15; kv=2,5 
szt. 1 

1.12 Odpowietrzniki z zaworami odcinającymi - DN15 szt. 2 

instalacja c.w.u. 

1.13 
Pojemnościowy podgrzewacz elektryczny o poj. 80l, Pel=1,5kW, 

230V, wym. D = ϕ440, H=818mm 
szt. 1 

1.14 zawór kulowy odcinający DN15 szt. 2 

1.15 rura PP-R ϕ20x2,8, PN16 do zimnej wody użytkowej m 4 

1.16 rura PP-R ϕ20x2,8, PN16 do ciepłej wody użytkowej m 4 

1.17 
Izolacja zimnej i ciepłej wody użytkowej z pianki PE 

laminowanej z zewnątrz folią PE, gr. 6mm, λ=0,040W/mK w 
40°C 

m 8 

demontaże 

1.18 
Demontaż pieca węglowego/kuchni węglowej wraz z przewodem 

spalinowym 
szt. 1 

1.19 Demontaż pojemnościowego podgrzewacza elektrycznego szt. 1 

Mieszkanie nr 2 

instalacja c.o. 

2.1 Licznik ciepła DN15; qn = 0,6m3/h szt. 1 

2.2 
Szafka na licznik ciepła i armaturę odcinającą o wym. 

40x30x20cm (szer. x wys. x gł.) 
szt. 1 

2.3 Zawór odcinający DN15 szt. 3 

2.4 
Rura stalowa zewnętrznie ocynkowana systemu zaciskowego 

φ18x1,2 
m 56 

2.5 Grzejnik  płytowy dolnozasilany 22KV/600-800mm szt. 1 

2.6 Grzejnik płytowy dolnozasilany 11KV/600-800mm szt. 3 

2.7 
Przyłącze grzejnikowe z możliwością odcięcia i odwodnienia 

DN15, dla grzejników dolnozasilanych 
szt. 4 

2.8 Głowica termostatyczna gazowa szt. 5 

2.9 Grzejnik łazienkowy C_STD_1100 600mm szt. 1 
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2.10 Zawór termostatyczny z nastawą wstępną DN15; kv=0,04-0,73 szt. 1 

2.11 
Zawór powrotny, grzejnikowy z funkcją napełniania/opróżniania 

oraz odcięcia i regulacji; DN15; kv=2,5 
szt. 1 

2.12 Odpowietrzniki z zaworami odcinającymi - DN15 szt. 2 

instalacja c.w.u. 

2.13 
Pojemnościowy podgrzewacz elektryczny o poj. 80l, Pel=1,5kW, 

230V, wym. D = ϕ440, H=818mm 
szt. 1 

2.14 zawór kulowy odcinający DN15 szt. 2 

2.15 rura PP-R ϕ20x2,8, PN16 do zimnej wody użytkowej m 4 

2.16 rura PP-R ϕ20x2,8, PN16 do ciepłej wody użytkowej m 4 

2.17 
Izolacja zimnej i ciepłej wody użytkowej z pianki PE 

laminowanej z zewnątrz folią PE, gr. 6mm, λ=0,040W/mK w 
40°C 

m 8 

demontaże 

2.18 
Demontaż pieca węglowego/kuchni węglowej wraz z przewodem 

spalinowym 
szt. 2 

2.19 Demontaż pojemnościowego podgrzewacza elektrycznego szt. 1 

Mieszkanie nr 3 

instalacja c.o. 
3.1 Licznik ciepła DN15; qn = 0,6m3/h szt. 1 

3.2 
Szafka na licznik ciepła i armaturę odcinającą o wym. 

40x30x20cm (szer. x wys. x gł.) 
szt. 1 

3.3 Zawór odcinający DN15 szt. 3 

3.4 
Rura stalowa zewnętrznie ocynkowana systemu zaciskowego 

φ18x1,2 
m 62 

3.5 Grzejnik  płytowy dolnozasilany 22KV/600-800mm szt. 1 

3.6 Grzejnik płytowy dolnozasilany 21KV/600-800mm szt. 3 

3.7 
Przyłącze grzejnikowe z możliwością odcięcia i odwodnienia 

DN15, dla grzejników dolnozasilanych 
szt. 4 

3.8 Głowica termostatyczna gazowa szt. 5 

3.9 Grzejnik łazienkowy C_STD_1100 600mm szt. 1 



 
 
 

 

14 
 

 

3.10 Zawór termostatyczny z nastawą wstępną DN15; kv=0,04-0,73 szt. 1 

3.11 
Zawór powrotny, grzejnikowy z funkcją napełniania/opróżniania 

oraz odcięcia i regulacji; DN15; kv=2,5 
szt. 1 

3.12 Odpowietrzniki z zaworami odcinającymi - DN15 szt. 2 

instalacja c.w.u. 

3.13 
Pojemnościowy podgrzewacz elektryczny o poj. 80l, Pel=1,5kW, 

230V, wym. D = ϕ440, H=818mm 
szt. 1 

3.14 zawór kulowy odcinający DN15 szt. 2 

3.15 rura PP-R ϕ20x2,8, PN16 do zimnej wody użytkowej m 4 

3.16 rura PP-R ϕ20x2,8, PN16 do ciepłej wody użytkowej m 4 

3.17 
Izolacja zimnej i ciepłej wody użytkowej z pianki PE 

laminowanej z zewnątrz folią PE, gr. 6mm, λ=0,040W/mK w 
40°C 

m 8 

demontaże 

3.18 
Demontaż pieca węglowego/kuchni węglowej wraz z przewodem 

spalinowym 
szt. 3 

3.19 Demontaż pojemnościowego podgrzewacza elektrycznego szt. 1 

PIĘTRO 

Mieszkanie nr 4 

instalacja c.o. 
4.1 Licznik ciepła DN15; qn = 0,6m3/h szt. 1 

4.2 
Szafka na licznik ciepła i armaturę odcinającą o wym. 

40x30x20cm (szer. x wys. x gł.) 
szt. 1 

4.3 Zawór odcinający DN15 szt. 3 

4.4 
Rura stalowa zewnętrznie ocynkowana systemu zaciskowego 

φ18x1,2 
m 42 

4.5 Grzejnik  płytowy dolnozasilany 22KV/600-800mm szt. 2 

4.6 Grzejnik płytowy dolnozasilany 11KV/600-800mm szt. 1 

4.7 
Przyłącze grzejnikowe z możliwością odcięcia i odwodnienia 

DN15, dla grzejników dolnozasilanych 
szt. 3 

4.8 Głowica termostatyczna gazowa szt. 4 
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4.9 Grzejnik łazienkowy C_STD_1100 500mm szt. 1 

4.10 Zawór termostatyczny z nastawą wstępną DN15; kv=0,04-0,73 szt. 1 

4.11 
Zawór powrotny, grzejnikowy z funkcją napełniania/opróżniania 

oraz odcięcia i regulacji; DN15; kv=2,5 
szt. 1 

4.12 Odpowietrzniki z zaworami odcinającymi - DN15 szt. 2 

instalacja c.w.u. 

4.13 
Pojemnościowy podgrzewacz elektryczny o poj. 80l, Pel=1,5kW, 

230V, wym. D = ϕ440, H=818mm 
szt. 1 

4.14 zawór kulowy odcinający DN15 szt. 2 

4.15 rura PP-R ϕ20x2,8, PN16 do zimnej wody użytkowej m 4 

4.16 rura PP-R ϕ20x2,8, PN16 do ciepłej wody użytkowej m 4 

4.17 
Izolacja zimnej i ciepłej wody użytkowej z pianki PE 

laminowanej z zewnątrz folią PE, gr. 6mm, λ=0,040W/mK w 
40°C 

m 8 

demontaże 

4.18 
Demontaż pieca węglowego/kuchni węglowej wraz z przewodem 

spalinowym 
szt. 2 

4.19 Demontaż bojlera szt. 1 

Mieszkanie nr 5 

instalacja c.o. 
5.1 Licznik ciepła DN15; qn = 0,6m3/h szt. 1 

5.2 
Szafka na licznik ciepła i armaturę odcinającą o wym. 

40x30x20cm (szer. x wys. x gł.) 
szt. 1 

5.3 Zawór odcinający DN15 szt. 3 

5.4 
Rura stalowa zewnętrznie ocynkowana systemu zaciskowego 

φ18x1,2 
m 56 

5.5 Grzejnik  płytowy dolnozasilany 22KV/600-800mm szt. 1 

5.6 Grzejnik płytowy dolnozasilany 11KV/600-800mm szt. 3 

5.7 
Przyłącze grzejnikowe z możliwością odcięcia i odwodnienia 

DN15, dla grzejników dolnozasilanych 
szt. 4 

5.8 Głowica termostatyczna gazowa szt. 5 
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5.9 Grzejnik łazienkowy C_STD_1100 600mm szt. 1 

5.10 Zawór termostatyczny z nastawą wstępną DN15; kv=0,04-0,73 szt. 1 

5.11 
Zawór powrotny, grzejnikowy z funkcją napełniania/opróżniania 

oraz odcięcia i regulacji; DN15; kv=2,5 
szt. 1 

5.12 Odpowietrzniki z zaworami odcinającymi - DN15 szt. 2 

instalacja c.w.u. 

5.13 
Pojemnościowy podgrzewacz elektryczny o poj. 80l, Pel=1,5kW, 

230V, wym. D = ϕ440, H=818mm 
szt. 1 

5.14 zawór kulowy odcinający DN15 szt. 2 

5.15 rura PP-R ϕ20x2,8, PN16 do zimnej wody użytkowej m 4 

5.16 rura PP-R ϕ20x2,8, PN16 do ciepłej wody użytkowej m 4 

5.17 
Izolacja zimnej i ciepłej wody użytkowej z pianki PE 

laminowanej z zewnątrz folią PE, gr. 6mm, λ=0,040W/mK w 
40°C 

m 8 

demontaże 

5.18 
Demontaż pieca węglowego/kuchni węglowej wraz z przewodem 

spalinowym 
szt. 1 

5.19 Demontaż pojemnościowego podgrzewacza elektrycznego szt. 1 

Mieszkanie nr 6 

instalacja c.o. 
6.1 Licznik ciepła DN15; qn = 0,6m3/h szt. 1 

6.2 
Szafka na licznik ciepła i armaturę odcinającą o wym. 

40x30x20cm (szer. x wys. x gł.) 
szt. 1 

6.3 Zawór odcinający DN15 szt. 3 

6.4 
Rura stalowa zewnętrznie ocynkowana systemu zaciskowego 

φ18x1,2 
m 62 

6.5 Grzejnik  płytowy dolnozasilany 22KV/600-800mm szt. 1 

6.6 Grzejnik płytowy dolnozasilany 21KV/600-800mm szt. 3 

6.7 
Przyłącze grzejnikowe z możliwością odcięcia i odwodnienia 

DN15, dla grzejników dolnozasilanych 
szt. 4 

6.8 Głowica termostatyczna gazowa szt. 5 
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6.9 Grzejnik łazienkowy C_STD_1100 600mm szt. 1 

6.10 Zawór termostatyczny z nastawą wstępną DN15; kv=0,04-0,73 szt. 1 

6.11 
Zawór powrotny, grzejnikowy z funkcją napełniania/opróżniania 

oraz odcięcia i regulacji; DN15; kv=2,5 
szt. 1 

6.12 Odpowietrzniki z zaworami odcinającymi - DN15 szt. 2 

instalacja c.w.u. 

6.13 
Pojemnościowy podgrzewacz elektryczny o poj. 80l, Pel=1,5kW, 

230V, wym. D = ϕ440, H=818mm 
szt. 1 

6.14 zawór kulowy odcinający DN15 szt. 2 

6.15 rura PP-R ϕ20x2,8, PN16 do zimnej wody użytkowej m 4 

6.16 rura PP-R ϕ20x2,8, PN16 do ciepłej wody użytkowej m 4 

6.17 
Izolacja zimnej i ciepłej wody użytkowej z pianki PE 

laminowanej z zewnątrz folią PE, gr. 6mm, λ=0,040W/mK w 
40°C 

m 8 

demontaże 

6.18 
Demontaż pieca węglowego/kuchni węglowej wraz z przewodem 

spalinowym 
szt. 3 

6.19 Demontaż bojlera szt. 1 

 







Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-07 roku przez:

Pan Janusz Brodala o numerze ewidencyjnym SLK/IS/3756/06

adres zamieszkania ul. Kasprzaka 8/8, 44-121 Gliwice

jest członkiem Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2018-12-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Franciszek Buszka, Przewodniczący Rady Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

SLK-MX5-6ID-A8J *

Podpis jest prawidłowy



Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-08-16 roku przez:

Pan Tomasz Mercik o numerze ewidencyjnym SLK/IS/4971/07

adres zamieszkania ul. Zonna 42/18, 41-800 Zabrze

jest członkiem Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2018-08-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Franciszek Buszka, Przewodniczący Rady Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

SLK-FXV-6XE-486 *

Podpis jest prawidłowy
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