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OPIS TECHNICZNY
INSTALACJE SANITARNE
Temat: ,,Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej
na terenie Gminy Mniów” dla budynku SZKOŁY PODSTAWOWEJ w CIERCHACH

1.

DANE OGÓLNE
Inwestor:

Gmina Mniów
ul. Centralna 9,
26-080 Mniów
Jednostka projektowa:
BIURO PROJEKTÓW I USŁUG BUDOWLANYCH
„MWB” mgr inż. Monika Walczyk-Bera
25-385 Kielce, ul. Prosta 284C,
tel. 606 998 217,
e-mail: monikawbe@interia.pl
Przedsięwzięcie inwestycyjne: Poprawa efektywności energetycznej budynków
użyteczności publicznej na terenie Gminy Mniów
- SZKOŁA PODSTAWOWA w CIERCHACH
Autorzy opracowania:
mgr inż. Michał Munnich
mgr Emilia Moszyńska-Münnich
Data opracowania:
sierpień 2018 r.

2.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawę opracowania stanowią m.in.:
1. Umowa z inwestorem
2. Zlecenia i uzgodnienia z Inwestorem
3. Wytyczne przekazane przez Inwestora
4. Koncepcja programowa oraz wytyczne technologii obiektu
5. Wizja lokalna projektanta
6. Polskie Normy i uregulowania prawne obowiązujące w Polsce
7. Uzgodnienia międzybranżowe
8. Katalogi rur i armatury

3.

PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany w zakresie instalacji centralnego
ogrzewania, dla budynku Szkoły Podstawowej, w ramach zadania pn. „Poprawa
efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Mniów”SZKOŁA PODSTAWOWA w CIERCHACH.
Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest na terenie działek o nr ewid. 389/6, 411,
412, 413 w Cierchach, gm. Mniów.
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Adres budynku:
Cierchy 1
26-080 Mniów
powiat: kielecki
województwo: świętokrzyskie
Niniejsze opracowanie obejmuje:
- obliczenie zapotrzebowania ciepła dla budynku,
- nowoprojektowaną wewnętrzną instalację centralnego ogrzewania (wyznaczenie
tras prowadzenia przewodów instalacji rozprowadzającej oraz dobór grzejników i
regulację hydrauliczną instalacji),
- projekt nie obejmuje źródła ciepła (uwzględnia jedynie dobór elementów zestawu
pompowego z mieszaczem).
Projekt przewiduje całkowitą wymianę istniejącej instalacji c.o.
Istniejące przewody, elementy grzejne oraz armatura przeznaczone są demontażu.
W projekcie przewiduje się natynkowe prowadzenie poziomych i pionowych odcinków
instalacji po trasie istniejących (przeznaczonych do likwidacji).
Opracowanie zawiera część rysunkową i opisową.
UWAGA!
Niniejsze opracowanie sporządzono uwzględniając pokrycie bieżącego oraz
przewidywanego zapotrzebowania na projektowane media.
Niniejszy projekt może być wykorzystany wyłącznie do wykonania w/w instalacji
w przedmiotowym budynku.
Zastrzeżone są prawa autorskie w odniesieniu zarówno do całości jak i fragmentów
projektu.
Dokumentacja opracowana została w zakresie niezbędnym dla prawidłowej pracy
instalacji. Stanowi ona również wytyczne dla innych branż związanych z realizacją
obiektu .
Zakres opracowania jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 w sprawie szczegółowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. 2012 poz. 462 z późn. zm.).
Zakres opracowania został rozszerzony o specyfikację urządzeń i wytyczne montażu
oraz wytyczne dla innych branż związanych z realizacją obiektu .

4.

STAN ISTNIEJĄCY

Przedmiotowy obiekt jest budynkiem istniejącym, wolnostojącym, częściowo
podpiwniczonym, dwukondygnacyjnym, bez poddasza użytkowego.
Budynek został zbudowany w roku 1972 na planie dwóch prostokątów przyległych do
siebie o całkowitych wymiarach zewnętrznych wynoszących ok. 31 m x 13 m. Jest o
budynek szkolny z dwoma lokalami mieszkalnymi, dwukondygnacyjny z nieogrzewaną
piwnicą pod częścią mieszkalną, kw której zlokalizowana jest kotłownia.
Następnie około roku 2007 do istniejącego budynku dobudowano salę gimnastyczną
wraz z łącznikiem, na planie nieregularnym, o całkowitych wymiarach zewnętrznych
wynoszących ok.. 25 x 38 m.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest stara część budynku.
Obiekt wykonany jest w technologii tradycyjnej.
Powierzchnia netto rozpatrywanej części niemieszkalnej budynku wynosi 460 m2, a
liczbę osób użytkujących tą część szacuje się na 74 osoby.
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Powierzchnia netto części mieszkalnej budynku wynosi 104,56 m2, a liczbę osób
użytkujących tą część szacuje się na 4 osoby.
Budynek dla potrzeb ogrzewania zasilany jest w ciepło z własnej kotłowni olejowej w
dobrym stanie technicznym. Kotłownia zlokalizowana jest w wydzielonym
pomieszczeniu w piwnicy budynku – pom. 0.1. W kotłowni zlokalizowane są dwa
kotły:
- kocioł Buderus Logano G215,
- dwudziestoletni kocioł Buderus G-305.
W przedmiotowym budynku funkcjonuje instalacja stalowa, dwururowa, pompowa, w
starej części budynku niezmodernizowana.
Parametry pracy instalacji: 90/70ºC.
Rodzaje grzejników: żeberkowe i stalowe typu "favier".
W większości grzejniki są nieosłonięte, a istniejące zawory termostatyczne w
większości niesprawne.
Rurociągi instalacji c.o. oraz grzejniki są w stanie technicznym kwalifikującym do
wymiany w całości.
Większość rozbioru wody zrealizowana jest w nowej części budynku, gdzie ciepło do
podgrzania c.w.u. uzyskiwane jest w kotłowni olejowej, za pośrednictwem
podgrzewacza. W starej części budynku w użyciu jest kilka podgrzewaczy
elektrycznych.
Rodzaj wentylacji: naturalna, grawitacyjna.
Sposób doprowadzenia i odprowadzenia powietrza: okna, drzwi, kratki wentylacyjne.

5. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE
W ramach niniejszego projektu należy zdemontować wszystkie elementy istniejącego
systemu grzewczego, tj. instalację c.o. (grzejniki oraz rurociągi) wraz z gałązkami i całą
istniejącą armaturą.
Projektowana instalacja centralnego ogrzewania ma za zadanie doprowadzenie do
poszczególnych grzejników ciepła pokrywającego zapotrzebowanie każdego z
pomieszczeń (na straty ciepła przez przegrody i wentylację).
Nową instalację centralnego ogrzewania projektuje się jako dwururową pompową o
zamkniętym obiegu wodnym wykonaną są z rur systemowych ze stali nierdzewnej.
Czynnikiem grzejnym będzie woda o parametrach roboczych 70/55°C przygotowywana
za pośrednictwem projektowanego układu pompowego z mieszaczem. Obieg wody
grzewczej wymuszany będzie pompą obiegową. Regulacja temperatury w
pomieszczeniach odbywać się będzie za pomocą zaworów termostatycznych.
W pomieszczeniach budynku projektuje się montaż grzejników stalowych płytowych
boczno zasilanych typu C oraz stalowych płytowych pionowych dolnozasilanych. W
łazienkach lokali mieszkalnych przewiduje się grzejniki łazienkowe.
Instalacja c.o. zostanie wyposażona w zawory termostatyczne i zawory powrotne.
Piony instalacji centralnego ogrzewania oraz przewody rozprowadzające do grzejników
w piwnicy, na parterze i piętrze będą prowadzone natynkowo.
Na instalacji c.o. należy wykonać kompensację przewodów.
Przewody należy układać w sposób umożliwiający im kompensację wydłużeń w sposób
naturalny, poprzez wykorzystanie naturalnych załamań tras instalacji.. W przeciwnym
razie należy zastosować kompensacje wg projektu wykonawczego.
Przy montażu i wykonywaniu instalacji stosować się ściśle do wytycznych producenta
zastosowanego systemu, również w zakresie kompensacji przewodów. Po zakończeniu
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robót montażowych a przed zaizolowaniem instalacji c.o. należy poddać próbie ciśnienia
na zimno i na gorąco oraz całą instalacje wyregulować.
Przebieg instalacji, średnice przewodów, lokalizacja oraz typ i wielkość armatury – wg
części rysunkowej opracowania.

6. OBLICZENIA CIEPLNE
6.1. Podstawa opracowania
Obliczenia cieplne przeprowadzono zgodnie z :
- PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku - Opór
cieplny i współczynnik przenikania ciepła - Metoda obliczania,
- PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania
projektowego obciążenia cieplnego.
Projektową temperaturę zewnętrzną przyjęto jak dla III strefy klimatycznej
tj. - 20°C. Roczna średnia temperatura zewnętrzna wynosi 7,6°C.
Miejscowość: Solec- Zdrój. Stacja meteorologiczna: Kielce Suków.

6.2. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń
W niniejszym projekcie przyjęto temperatury pomieszczeń ogrzewanych j.n.:
- piwnica, kotłownia: ti = +5°C.
- wiatrołap, schowek 1.7, klatka schodowa części mieszkalnejpom. Gosp. 2.6,
schowek 2.11: ti = +16°C,
- sale lekcyjne, korytarz budynku szkoły, jadalnia, kuchnia szkoły, pokój
biurowy, WC, gabinet dyrektora, pokój nauczycielski, pokoje mieszkalne,
przedpokoje, kuchnia lokalu mieszkalnego: ti = +20°C,
- łazienki lokali mieszkalnych,łazienka 1.15: ti = +24°C.
Projektowane wartości temperatur w poszczególnych pomieszczeniach zawarto w
części graficznej opracowania.
Temperatura wynikowa w pom. nieogrzewanych wynika z bilansu cieplnego
budynku.

6.3. Charakterystyka przegród budowlanych
Wartości współczynników przenikania ciepła dla poszczególnych przegród
budowlanych, dla przedmiotowego przedsięwzięcia termomodernizacyjnego,
przyjęto wg AUDYTU ENERGETYCZEGO ex-ante wraz z Dodatkiem Nr 1 - AUDYT
OŚWIETLENIA WNĘTRZ wykonanego w czerwcu 2017 r. przez mgr inż. Filipa
Bańkowskiego.
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6.4. Bilans ciepła
Obliczenia dokonano zgodnie z ww. obowiązującymi normami przy pomocy
programu do obliczeń strat ciepła.
W bilansie cieplnym uwzględniono również zapotrzebowanie ciepła dla
podgrzania powietrza infiltrującego przez stolarkę okienną
Sumaryczna strata ciepła budynku wynosi 48 630 W

6.4.1. Straty ciepła przez przegrody budowlane
Straty ciepła przez przegrody budowlane obliczono zgodnie z ww. normą PN-EN
12831: 2006. Sumaryczna strata ciepła przez przenikanie 21 257 W.

6.4.2. Projektowa wentylacyjna strata ciepła
W przedmiotowym budynku przewiduje się wentylację naturalną grawitacyjną
realizowaną przez okna i drzwi do istniejących kratek i pionów wentylacyjnych.
Przy doborze grzejników dla klas uwzględniona została krotność wymiany
powietrza równa 2 w/h (wartość przyjęta w zależności od przeznaczenia
pomieszczenia).
Sumaryczna strata ciepła na wentylację wynosi 27 373 W.

7. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE C.O.
7.1. Instalacja centralnego ogrzewania grzejnikowego
Projektowana instalacja zasilana będzie z własnej kotłowni umieszczonej na
kondygnacji parteru budynku, w pomieszczeniu 0.1.
Na instalacji centralnego ogrzewania stosować armaturę regulacyjną i odcinającą.
Regulacja hydrauliczna instalacji wewnętrznej c.o. w budynku realizowana będzie
również poprzez ustawienie nastaw wstępnych zaworów termostatycznych
zainstalowanych na grzejnikach.
W projekcie należy zastosować również automatyczne zawory równoważące ASV
przeznaczone do automatycznego równoważenia instalacji grzewczych.
Projektowaną instalację centralnego ogrzewania należy wykonać z rur systemowych ze
stali nierdzewnej.
Przewody należy łączyć przez zaciskanie (zaprasowywanie). Mocowanie przewodów
oraz rozmieszczenie uchwytów mocujących należy wykonać zgodnie z obowiązującymi
normami, warunkami technicznymi oraz wytycznymi producenta rur ze stali
nierdzewnej.
W przedmiotowym obiekcie projektuje się grzejniki stalowe płytowe bocznozasilane typ
C i stalowe płytowe pionowe dolnozasilane. W łazienkach lokali mieszkalnych
przewiduje się grzejniki łazienkowe.
Odpowietrzenie instalacji c.o., zgodnie z PN-91/B-02420, odbywać się będzie przez
indywidualne odpowietrzniki miejscowe zlokalizowane przy każdym grzejniku i
automatyczne zawory odpowietrzające montowane w najwyższych punktach instalacji.
Na pionach montować automatyczne odpowietrzniki.
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Odwodnienie instalacji c.o. możliwe będzie przez zawory spustowe umieszczone na
odgałęzieniach, w najniższych miejscach instalacji i przy odbiornikach ciepła oraz za
pomocą zaworów spustowych u podstawy pionów.
Przewody rozprowadzające należy prowadzić pod stropem parteru zgodnie z
załączonymi rysunkami, ze spadkiem 0,5% od najdalej oddalonego grzejnika do kotła
(wg pkt. 7.2 Przewody).

7.2. Przewody
Przewody instalacyjne zaprojektowano z rur systemowych ze stali nierdzewnej
wykonanych zgodnie z PN-EN 10312 łączonych poprzez złączki zaciskowe.. Instalację
grzejnikową należy wykonać w systemie zaciskowym, który stanowią złączki zaciskowe
i rury systemowe ze stali nierdzewnej nr 1.4404 wg PN-EN 10088. Złączki wyposażone
powinny być w o-ringi uszczelniające z EPDM. Należy zastosować rury ze stali
nierdzewnej posiadające obniżoną zawartość molibdenu i zmniejszoną zawartością
węgla.
Przewody zasilający i powrotny prowadzone obok siebie, powinny być ułożone
równolegle.
Przewody pionowe należy prowadzić tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie
przekroczyło 1 cm na kondygnację. Oba przewody pionu należy prowadzić zachowując
stałą odległość między ich osiami. Przewód zasilający pionu dwururowego powinien
znajdować się z prawej strony, powrotny zaś z lewej (dla patrzącego na ścianę). W
przypadku pionów dwururowych, obejście pionów gałązkami grzejnikowymi należy
wykonać od strony pomieszczenia.
Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający zabezpieczenie ich przed
dewastacją.
Rurociągi prowadzone wewnątrz budynku należy łączyć bezpośrednio do bryły
budynku. Nie należy łączyć instalacji do innych istniejących elementów wyposażenia
budynku. W celu spełnienia wymogów izolacji dźwiękowej, należy stosować opaski z
gumowymi wkładkami.
Rury mocować do podłoża uchwytami dostępnymi w handlu i zawieszeniami w
odległościach zgodnych z wytycznymi producenta rur.
Przewody poziome prowadzone przy ścianach, na lub pod stropami powinny spoczywać
na podporach stałych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach,
zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstępach nie mniejszych niż wynika to z wymagań
dla materiału z którego wykonane są rury. Odstępy między podporami są ściśle
określone, inne dla każdego rodzaju instalacji. Trasy przewodów powinny być
zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej.
Przewody prowadzić należy w sposób zapewniający właściwą kompensację wydłużeń
cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem możliwości samokompensacji).
Połączenia rur ze stali nierdzewnej powinny być wykonywane zgodnie z wymaganiami
producenta elementów połączenia.
Podczas korzystania z zaciskarek i szczęk zaciskowych, w szczególności podczas
łączenia narzędzi rożnych producentów, należy ściśle przestrzegać instrukcji
producenta narzędzi.
Stosowanie szczęk zaciskowych danego producenta w zaciskarkach innych
producentów wymaga wyraźniej zgody danego producenta zaciskarek.
Połączenia zaciskowe wykonywane są przez zaciskanie w określony sposób złączki na
rurze. W celu uzyskania szczelności połączenia, w jednym z elementów łączonych
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znajdują się pierścieniowe uszczelki elastyczne. Wzajemne zaciśnięcie rury i złączki
może być wykonywane albo przez dokręcenie nakrętki łącznika, wywołując odpowiedni
zacisk, albo przez zaprasowanie pierścieniowe, za pomocą praski, łącznika na rurze.
Zaciśnięcie stanowi jednocześnie uszczelnienie i zamocowanie mechaniczne.
Instalacja c.o. rozprowadzona będzie dwoma oddzielnymi ciągami (zgodnie z
załączonymi rysunkami).
W projekcie przewiduje się natynkowe prowadzenie poziomych i pionowych odcinków
instalacji po trasie istniejących (przeznaczonych do likwidacji).
W przypadku przejść przez przegrody budowlane wielkość bruzdy powinna być
dostosowana do średnicy ułożonych w niej przewodów oraz grubości zastosowanych
otulin , powinna jednocześnie umożliwiać rozszerzalność termiczną przewodów.
Przewody instalacji należy prowadzić w izolacji ciepłochronnej (wg pkt. 7.5 Izolacja
termiczna przewodów instalacji c.o.).
Przejścia przewodów przez stropy i ściany należy wykonać w tulejach ochronnych
(wg pkt 7.6 Warunki techniczne montażu-tuleje ochronne).

7.3. Kompensacja wydłużeń
Powstawanie wydłużeń liniowych nie może powodować zagrożenia uszkodzenia
instalacji i musi przebiegać w sposób dla niej bezpieczny.
Kompensowanie zmian długości rurociągów najprościej wykonać układając instalację w
sposób zapewniający jej naturalne przesunięcia. W tym celu konieczne jest wykonanie w
odpowiedniej długości ramion kompensacyjnych opartych w punktach stałych oraz
podpor przesuwnych pozwalających na przesunięcia osiowe rurociągów.
Jeżeli naturalne ułożenie instalacji nie zapewnia należytej ochrony przed
rozszerzalnością należy wykonać kompensację kształtową. W zależności od potrzeb
dostępne są kompensatory U -, L- lub Z- kształtowe.
W niewielkich, trudnodostępnych przestrzeniach można wykorzystać kompensatory
mieszkowe.
W niniejszym projekcie kompensację przewodów przewiduje się układem
samokompensacyjnym. Należy wykorzystać naturalne załamania trasy jako potencjalne
ramiona kompensacyjne.
W każdym przypadku należy wykonać projekt kompensacji instalacji.

7.4. Elementy grzejne
Jako elementy grzewcze zaprojektowano grzejniki stalowe płytowe, z podejściem
bocznym, typ C oraz stalowe płytowe dolno zasilane oraz grzejniki łazienkowe w
lokalach mieszkalnych.
Doboru grzejników dokonano z uwzględnieniem zamontowania zaworów
termostatycznych przy każdym grzejniku. Każdy grzejnik będzie wyposażony w
indywidualny odpowietrznik co umożliwia jego odpowietrzenie.
Dla regulacji przepływu czynnika grzewczego należy na podejściach do
grzejników zamontować należy zawory regulacyjne:
- na zasilaniu – zawór z regulacją wstępną,
- na powrocie – zawór powrotny.
Stopnie nastawy na zaworach zostały pokazane na rysunkach
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Połączenie grzejnika z instalacją poprzez armaturę przyłączeniową (zawory proste) –
wyjście ze ściany. Armatura przyłączeniowa - połączenie grzejnika z instalacją rurową
powinna posiadać funkcję zamknięcia .
Grzejniki należy montować na wysokości - spód grzejnika min. 10 cm od posadzki
Grzejniki są fabrycznie pokryte emalią koloru białego i nie wymagają malowania.
Każdy grzejnik będzie wyposażony w komplet wieszaków naściennych lub podpór.
Sposób prowadzenia przewodów oraz miejsce zainstalowania grzejników zostało
zamieszczone na rzutach poszczególnych kondygnacji.
W pomieszczeniach sanitarnych grzejniki umieszczono w sposób umożliwiający
wygodny sposób korzystania z przyborów sanitarnych, tak aby był swobodny dostęp do
grzejnika oraz zapewniona estetyka pomieszczenia.
Na klatkach schodowych grzejniki umieszczono, tak aby nie kolidowały
z ciągami komunikacyjnymi.
W przypadku pomieszczeń, gdzie będą przebywać dzieci grzejniki należy zabezpieczyć
poprzez zastosowanie osłon chroniących przed ewentualnym poparzeniem.
Montaż elementów grzejnych należy wykonywać zgodnie z wytycznymi producenta.

7.5. Regulacja instalacji
W projektowanej instalacji grzejnikowej ilość ciepła podawana do instalacji sterowana
będzie lokalnie przy każdym odbiorniku na zaworze poprzez głowicę termostatyczną .
Regulacja instalacji odbywać się będzie przy pomocy odpowiednio dobranych średnic
rurociągów oraz odpowiedniej nastawy wstępnej zaworu termostatycznego przy
grzejnikach. Wstępna nastawa zaworów pozwoli na regulację hydrauliczną instalacji c.o.
Zawory termostatyczne dla każdego z grzejników należy wyposażyć w głowice
termostatyczne w tzw. wersji wzmocnionej (w przypadku pomieszczeń budynku Szkoły
Podstawowej, o zwiększonej odporności na wandalizm i manipulację osób
niepowołanych, kradzież).
Nastawy armatury regulacyjnej powinny być przeprowadzone po zakończeniu montażu,
płukaniu i badaniu szczelności instalacji w stanie zimnym.
Po przeprowadzeniu próby na gorąco instalację należy wyregulować do rzeczywistych
parametrów pracy.
Stopnie nastawy na zaworach zostały pokazane na załączonych rysunkach.
W celu zapewnienia wydajności oraz najwyższego możliwego komfortu dla
użytkowników należy zapewnić gwarantowany przepływ czynnika grzewczego i
temperaturę wewnątrz pomieszczeń zarówno w warunkach pełnego, jak i częściowego
obciążenia systemu.
Niezbędne jest właściwe równoważenie hydrauliczne, a sposobem jego uzyskania jest
zastosowanie automatycznego systemu równoważenia, który wyeliminuje wahania
ciśnienia i ograniczy przepływ każdego grzejnika.
W projekcie należy zastosować automatyczne zawory równoważące ASV przeznaczone
do automatycznego równoważenia instalacji grzewczych. Należy zastosować parę
zaworów równoważących tj. ASV-PV i współpracujący z nim ASV-M.
Zaworów ASV-PV montować należy są na przewodzie powrotnym, a zawór ASV-M na
przewodzie zasilającym, zgodnie z oznaczonym na korpusie kierunkiem przepływu
(strzałka).
Nastawy zaworów podano w części rysunkowej projektu.
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7.6. Izolacja termiczna przewodów instalacji c.o.
Wszystkie przewody rozprowadzające prowadzone pod stropem parteru, przewody
prowadzone w pomieszczeniu kotłowni oraz piony należy zabezpieczyć termicznie
poprzez wykonanie izolacji z otulin termoizolacyjnych polietylenowych. Przy
nakładaniu izolacji należy zapewnić odpowiednie przyleganie izolacji do rur względnie
mocować izolację spinkami lub taśmą.
Gałązki grzejnikowe należy prowadzić bez izolacji termicznej.
Podstawowym aktem prawnym zawierającym wytyczne dotyczące stosowania izolacji
cieplnej jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU z
2002 r. nr 75, poz. 690, z późn. zm).
Załącznik nr 2 do w/w rozporządzenia precyzyjnie definiuje wymagania dotyczące
minimalnej grubości izolacji cieplnej przewodów rozdzielczych i komponentów w
instalacjach centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej (w tym przewodów
cyrkulacyjnych), instalacji chłodu i ogrzewania przy założeniu, że współczynnik
przewodzenia ciepła materiału izolacyjnego wynosi λ = 0,035 W/(m·K).
Tabela 1. Wymagania izolacji cieplnej przewodów i komponentów
Lp.

Rodzaj przewodu lub komponentu

1
2
3
4
5

średnica wewnętrzna do 22 mm
średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm
średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm
średnica wewnętrzna ponad 100 mm
przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzące przez
ściany lub stropy, skrzyżowania przewodów
przewody ogrzewań centralnych wg poz. 1 -4, ułożone
w
komponentach budowlanych między ogrzewanymi
pomieszczeniami różnych użytkowników
przewody wg poz. 6 ułożone w podłodze

6

7

Minimalna grubość izolacji
cieplnej
(materiał 0,035 W/(m·K))
20 mm
30 mm
równa średnicy wew. rury
100 mm
½ wymagań z pozycji 1-4
½ wymagań z pozycji 1-4

6 mm

7.7. Warunki techniczne montażu – tuleje ochronne
Wszystkie grzejniki powinny być funkcjonalnie dopasowane do istniejącego
wyposażenia pomieszczeń. Pozostałe wymagania dotyczące wykonania instalacji c.o. wg
Wymagań technicznych COBRTI INSTAL „Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji ogrzewczych”. Zeszyt nr 6.
Przejścia przez przegrody wykonać w tulejach ochronnych. Tuleje ochronne wykonać z
rur stalowych o średnicach wewnętrznych większych od średnic zewnętrznych
przewodów o co najmniej: 2 cm dla przejść przez ściany, oraz 1 cm przy przejściu przez
strop. Tuleja powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej około 5 cm z każdej
strony, a przy przejściu przez strop powinna wystawać o 2 cm powyżej posadzki. W tulei
ochronnej nie powinno znajdować się żadne połączenie rur. Przestrzeń między rurą
przewodową a tuleją ochronną wypełnić pianką ogniochronną.
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7.8. Wytyczne realizacyjne
Całość robót wykonać należy zgodnie z niniejszym projektem oraz obowiązującymi
„Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych”
oraz obowiązującymi przepisami BHP w zakresie robót budowlano-montażowych.
Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia muszą być dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wszystkie zastosowane przy realizacji niniejszego opracowania materiały oraz
zakupione urządzenia powinny posiadać stosowne atesty, dopuszczenia lub deklaracje
zgodności zezwalające na stosowanie ich w budownictwie.
Montaż przewodów i urządzeń musi być prowadzony przez firmę posiadającą
odpowiednie uprawnienia i zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, Załoga
obsługująca i konserwująca musi być przeszkolona pod względem obowiązujących
przepisów BHP, Wszystkie zaprojektowane urządzenia należy eksploatować i
konserwować zgodnie z DTR producentów i obowiązującymi przepisami BHP.

7.9. Próby, warunki techniczne i wymagania przy odbiorze instalacji c.o.
Wszystkie instalacje rurowe powinny zostać poddane próbie ciśnieniowej wodnej po ich
zmontowaniu. Sprawdzanie szczelności powinno być przeprowadzone przed
nałożeniem izolacji na rurociąg.
W zładzie należy utrzymywać stan jakościowy wody zgodny z obowiązującą normą PN93/C-04607. Wszystkie materiały i urządzenia powinny posiadać certyfikaty lub
aprobaty techniczne dopuszczające do stosowania w budownictwie.
Próbę szczelności i odbiór instalacji należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami
zawartymi w 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.
Montaż, próby i odbiór instalacji c.o. z rur ze stali nierdzewnej prowadzić należy wg
wytycznych dostawcy rur.
Przed przystąpieniem do badania szczelności woda, instalacja (lub jej część) podlegająca
badaniu, powinna być skutecznie wypłukana woda. Czynność tą należy wykonywać przy
dodatniej temperaturze zewnętrznej, a budynek, w którym jest instalacja nie może być
przemarznięty. Podczas płukania wszystkie zawory przelotowe, przewodowe i
grzejnikowe powinny być całkowicie otwarte, natomiast zawory obejściowe całkowicie
zamknięte.
Próbę należy przeprowadzić przed zakryciem bruzd, kanałów, przed zamurowaniem
przejść przez ściany oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej.
Badanie szczelności na zimno należy wykonać stosując manometr o średnicy tarczy min.
150 mm o zakresie o 50% większym od ciśnienia próbnego i działce elementarnej 0,01
MPa.
Przed przystąpieniem do badań należy od instalacji odłączyć naczynie wzbiorcze,
zaślepić rurę wzbiorczą i inne rury zabezpieczające. Po napełnieniu instalacji wodą
zimną i po dokładnym jej odpowietrzeniu należy, przy ciśnieniu statycznym słupa wody,
dokonać starannego przeglądu instalacji. Badanie szczelności instalacji wodą należy
rozpocząć po okresie, co najmniej jednej doby od stwierdzenia jej gotowości do takiego
badania i nie wystąpienia w tym czasie przecieków wody lub roszenia. Po potwierdzeniu
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gotowości układu do podjęcia badania szczelności należy zwiększyć ciśnienie w
instalacji za pomocą pompy, kontrolując jego wartość w najniższym punkcie instalacji.
Instalację poddajemy badaniu na ciśnienie próbne o wartości ciśnienia roboczego w
najniższym punkcie instalacji zwiększonego o 0,2 MPa, lecz nie mniejszą niż 0,4 MPa i
obserwujemy instalację. Należy wykonać badanie wstępne i główne. Badania te należy
prowadzić zgodnie z warunkami podanymi w Tablicy 9 Badanie odbiorcze szczelności
wodą zimną – ciśnienie próbne w instalacji ogrzewczej oraz Tablicą 10 Badanie odbiorcze
szczelności wodą zimną, instalacji ogrzewczej wykonanej z przewodów metalowych.
Ciśnienie próbne instalacji: ppróbne = probocze + 2bar (nie mniej niż 4bar) = 4 + 2 = 6,0 bar .
Wynik badania szczelności można uznać za pozytywny jeżeli:
- w trakcie trwania próby wstępnej, obserwacji trwającej 0,5 h nie nastąpi spadek
ciśnienia większy niż 0,6 bar,
- w trakcie trwania próby głównej, obserwacji trwającej 2 h nie nastąpą przecieki,
roszenia i spadek ciśnienia większy niż 0,2 bar.
W przypadku nie spełnienia chociaż jednego warunku uznania badania głównego za
zakończone z wynikiem pozytywnym, wynika badania ocenia się negatywnie. W takim
przypadku należy usunąć przyczynę wyniku negatywnego i ponownie wykonać całe
badanie, poczynając od początku badania wstępnego/
Badanie szczelności na gorąco można prowadzić po pozytywnym wyniku próby na
zimno.
Po zakończeniu badania szczelności na zimno należy ponownie dołączyć instalację do
źródła ciepła (jeżeli była odłączona), podłączyć naczynie wzbiorcze, sprawdzić
napełnienie instalacji wodą oraz sprawdzić czy ciśnienie początkowe w naczyniu jest
zgodne z projektem technicznym, uruchomić pompy obiegowe, a następnie
przeprowadzić badanie szczelności to znaczy we wskazanych w projekcie punktach
instalacji, sprawdzić zgodność wartości ciśnienia i różnicy ciśnienia z wartościami
zaprojektowanymi.
Próbę szczelności na gorąco należy przeprowadzić po uruchomieniu źródła ciepła przy
najwyższych parametrach możliwych do osiągnięcia w dniu próby. Czas trwania próby
72h. W czasie trwania próby należy dokonać oględzin wszystkich połączeń, uszczelnień,
itp.
Szczelność eksploatacyjną uważa się za spełniającą wymogi jeżeli uzupełnienie w czasie
3 dobowej obserwacji nie przekroczy 0,1% pojemności zładu.
Odbiory częściowe i końcowe wg rozdz. I WTWiO.

8. WENTYLACJA POMIESZCZEŃ
Wentylacja nawiewna realizowana będzie poprzez okna i drzwi.
Wywiew następować będzie poprzez istniejące kratki i piony wentylacyjne. Istniejące
przewody wentylacyjne należy wyczyścić, udrożnić i wyposażyć w kratki na wlocie i
wylocie chroniące przed ewentualnym dostaniem się ptaków czy gryzoni.
Dopuszcza się stosowanie kratek wywiewnych w pomieszczeniach o regulowanej
powierzchni czynnej. Zabrania się ich całkowitego zasłania.
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9. OBIEG GRZEJNIKOWY
9.1. Pompa obiegowa instalacji c.o.
Pompa obiegowa została dobrana przy użyciu programu do doboru pomp
przeznaczonych dla instalacji grzewczych, klimatyzacyjnych i zaopatrzenia w wodę.
Dane doboru:
- medium: woda,
- przepływ czynnika: 2,7 m3/h,
- wysokość podnoszenia dla instalacji c.o: 44,7 kPa.
Dobrano elektronicznie regulowaną pompę z mokrym wirnikiem silnika,
bezdławnicową.
Dane hydrauliczne:
- przepływ czynnika: 2,7 m3/h,
- wysokość podnoszenia dla instalacji c.o.: 44,7 kPa,
Dane pompy obiegowej:
- maksymalne ciśnienie robocze: 10 bar,
- współczynnik sprawności energetycznej: EEI ≤ 0,20.

9.2. Zawór trójdrogowy mieszający
Dobrano zawór trójdrogowy mieszający VRB3 DN32.

10.

WYTYCZNE BRANŻOWE

Wytyczne architektoniczno – budowlane
W projekcie architektoniczno – budowlanym należy uwzględnić następujące
zagadnienia :
- przewidzieć należy otwory w ścianach i stropach w celu prowadzenia
projektowanej instalacji c.o.

11.

UWAGI

1. Całość prac wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych cz. II Instalacje sanitarne
i przemysłowe.
2. Prace wykonywać zgodnie Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL – zeszyt 6
– Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych
3. W trakcie realizacji przestrzegać przepisów BHP i ppoż.
4. Urządzenia montować i rozruch ich przeprowadzić zgodnie z dokumentacją
techniczno – ruchową (DTR) dostarczoną przez producenta.
5. Prowadzić stały serwis i przeglądy techniczne urządzeń zgodnie z ich
wymogami eksploatacyjnymi.
6. Zabudowane urządzenia wymagają konserwacji przed rozpoczęciem każdego
sezonu grzewczego. W instalacji należy dokonywać okresowych przeglądów i
kontroli. Wszystkie czynności przy urządzeniach powinni wykonać uprawnieni i
przeszkoleni pracownicy.
7. Woda w instalacji c.o. powinna spełniać wymagania normy PN – 93/C – 04607
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8. Ewentualne odstępstwa od dokumentacji w trakcie wykonawstwa są
dopuszczalne tylko po wcześniejszym uzyskaniu zgody Inwestora oraz nadzoru
autorskiego potwierdzonego odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy
9. Wszystkie zastosowane maszyny, urządzenia i materiały muszą posiadać
wymagane prawem dokumenty uprawniające do stosowania w budownictwie na
terenie RP
10. Próby ciśnieniowe i roboty montażowe należy prowadzić zgodnie z
wymienionymi w opracowaniu dokumentami, z zachowaniem obowiązujących
przepisów BHP i p.poż. oraz Polskich Norm i warunków stosowania urządzeń
wydanych przez producentów.
11. Ponadto należy przestrzegać następujących zasad :
- do czasu zakończenia prac montażowych i robót budowlanych głowice
termostatyczne na zaworach grzejnikowych powinny być zastąpione przez
fabryczne kapturki ochronne,
- w czasie płukania zładu wszystkie zawory grzejnikowe muszą znajdować
się w stanie całkowitego otwarcia.
- przed rozpoczęciem rozruchu na gorąco należy we wszystkich zaworach ze
wstępną regulacją ustawić elementy dławiące w położeniu jak na rzutach
kondygnacji. - Zastrzega się możliwość korekty nastaw wstępnych na
podstawie próbnego rozruchu instalacji co. na gorąco.
- zmiany izolacyjności przegród budowlanych w stosunku do przyjętych
współczynników przenikania ciepła U mogą unieważnić niniejszy projekt.
12. Ze wszystkich prób i regulacji muszą być spisane protokoły z opisanym zakresem
i sposobem przeprowadzenia prób. Powyższe protokoły będą stanowić załączniki
do dokumentacji odbiorowej.
13. Materiał i urządzenia pochodzące z demontażu należy wywieźć i zutylizować.
14.Wszystkie użyte w niniejszym projekcie nazwy producentów i wyrobów
handlowych są przykładowe i mają na celu wyłącznie wskazanie standardu
jakościowego przyjętych systemów i elementów wykonawczych oraz
dostawy urządzeń. W procesie realizacji możliwe jest zastosowanie
rozwiązań
materiałów,
urządzeń,
armatury
dowolnej
firmy,
równorzędnych technicznie o takich samych parametrach pod warunkiem
zachowania standardu jakościowego nie gorszego niż przywołany w
projekcie.

12. INFORMACJA DOT. BIOZ
1. Zakres robót i kolejność realizacji
Zakres robót dla zamierzenia pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków
użyteczności publicznej na terenie Gminy Mniów”- SZKOŁA PODSTAWOWA w
CIERCHACH obejmuje modernizację instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej
w Cierchach.
Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest na terenie działek o nr ewid. 389/6,
411, 412, 413 w Cierchach, gm. Mniów.
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Adres budynku:
Cierchy 1
26-080 Mniów
powiat: kielecki
województwo: świętokrzyskie
Kolejność realizacji zamierzenia:
- wykonanie demontażu istniejącej instalacji c.o.,
- wykonanie bruzd, przekuć przez ściany i stropy dla prowadzenia nowych
przewodów instalacji c.o.,
- montaż grzejników, przewodów, armatury instalacji c.o.,
- wykonanie próby szczelności instalacji c.o.,
- wyregulowanie hydrauliczne instalacji c.o.,
- wykonanie izolacji termicznej rurociągów.

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych
Przedmiotowy obiekt jest budynkiem istniejącym, wolnostojącym, częściowo
podpiwniczonym, dwukondygnacyjnym, bez poddasza użytkowego.
Budynek został zbudowany w roku 1972 na planie dwóch prostokątów
przyległych do siebie o całkowitych wymiarach zewnętrznych wynoszących ok. 31
m x 13 m. Jest o budynek szkolny z dwoma lokalami mieszkalnymi,
dwukondygnacyjny z nieogrzewaną piwnicą pod częścią mieszkalną, kw której
zlokalizowana jest kotłownia.
Następnie około roku 2007 do istniejącego budynku dobudowano salę
gimnastyczną wraz z łącznikiem, na planie nieregularnym, o całkowitych
wymiarach zewnętrznych wynoszących ok.. 25 x 38 m.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest stara część budynku.
Obiekt wykonany jest w technologii tradycyjnej.
Powierzchnia netto rozpatrywanej części niemieszkalnej budynku wynosi 460 m2,
a liczbę osób użytkujących tą część szacuje się na 74 osoby.
Powierzchnia netto części mieszkalnej budynku wynosi 104,56 m2, a liczbę osób
użytkujących tą część szacuje się na 4 osoby.
Budynek dla potrzeb ogrzewania zasilany jest w ciepło z własnej kotłowni olejowej
w dobrym stanie technicznym. Kotłownia zlokalizowana jest w wydzielonym
pomieszczeniu w piwnicy budynku – pom. 0.1.

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które
mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi
Ze względu na rodzaj przeprowadzanych prac nie stwierdza się elementów
zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenia bezpieczeństwa i
zdrowia ludzi.

4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót
W związku z przewidywanym zakresem robót mogą wynikać następujące
zagrożenia:
- praca z wykorzystaniem maszyn i urządzeń budowlanych,
- praca na wysokości,
- upadek przedmiotów z wysokości,
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- ruchome części maszyn oraz ostre lub wystające elementy,
- porażenie prądem elektrycznym,
- oparzenia termiczne,
- związki chemiczne.
- praca związana z przemieszczaniem ręcznym i dźwiganiem ciężarów.
Oprócz zagrożeń związanych bezpośrednio z wykonywaniem robót mogą wystąpić
zagrożenia związane z powodów jak niżej:
- niewłaściwe oświetlenie stanowiska pracy,
- praca w wymuszonej pozycji ciała,
- potknięcie się, upadek na płaszczyźnie,
- praca w warunkach nadmiernego obciążenia psychicznego,
- pożar,
- awaria maszyn lub urządzeń,
- wyciek paliwa,
- awarie niezależne od Inwestora.

5. Sposób prowadzenie instruktażu pracowników przed przystąpieniem
do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych
Wszystkie prace budowlane mogą wykonywać wyłącznie pracownicy
posiadający wymagane kwalifikacje, uzależnione od stanowiska, rodzaju pracy,
która będzie wykonywał pracownik. Każdy pracownik powinien odbyć
przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie ze
stanowiskiem i specyfiką wykonywanej pracy.
Przed przystąpieniem do wykonywania robót, należy informować pracowników
o czynnikach mogących stwarzać zagrożenie na terenie budowy oraz sposobach
przeciwdziałania zagrożeniom. W szczególności należy przestrzegać wymogów
wynikających z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie
prowadzenia robót budowlanych, obowiązku stosowania środków ochrony
indywidualnej itp. oraz zasadach postępowania w przypadku wystąpienia
zagrożenia.
Wszystkie informacje bezpieczeństwa i ochrony zdrowia kierownik budowy
zamieści w Planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
Wszyscy pracownicy powinni zostać zapoznani z Planem bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia.
Celem instruktażu jest teoretyczne i praktyczne zapoznaniu pracowników z
warunkami bezpieczeństwa i higieny pracy w przebiegu robót.
Polega on na praktycznym i poglądowym omówieniu istniejących lub mogących
wystąpić zagrożeń, a także wskazaniu metod i środków zapobiegawczych.

6. Sposób prowadzenie instruktażu pracowników przed przystąpieniem
do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych
Wszystkie prace budowlane mogą wykonywać wyłącznie pracownicy
posiadający wymagane kwalifikacje, uzależnione od stanowiska, rodzaju pracy,
która będzie wykonywał pracownik. Każdy pracownik powinien odbyć
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przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie ze
stanowiskiem i specyfiką wykonywanej pracy.
Przed przystąpieniem do wykonywania robót, należy informować pracowników
o czynnikach mogących stwarzać zagrożenie na terenie budowy oraz sposobach
przeciwdziałania zagrożeniom. W szczególności należy przestrzegać wymogów
wynikających z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie
prowadzenia robót budowlanych, obowiązku stosowania środków ochrony
indywidualnej itp. oraz zasadach postępowania w przypadku wystąpienia
zagrożenia.
Wszystkie informacje bezpieczeństwa i ochrony zdrowia kierownik budowy
zamieści w Planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
Wszyscy pracownicy powinni zostać zapoznani z Planem bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia.
Celem instruktażu jest teoretyczne i praktyczne zapoznaniu pracowników z
warunkami bezpieczeństwa i higieny pracy w przebiegu robót.
Polega on na praktycznym i poglądowym omówieniu istniejących lub mogących
wystąpić zagrożeń, a także wskazaniu metod i środków zapobiegawczych.
W czasie instruktażu należy:
- zapoznać z bezpiecznymi metodami pracy (teoretycznie i praktycznie);
- przeanalizować wspólnie z pracownikami istniejące warunki i zagrożenia
na stanowisku pracy;
- omówić najczęściej spotykane przypadki nieprzestrzegania przepisów i
zasad BHP przez pracowników i ich związek z wypadkami przy pracy;
- łączyć zagadnienia zawodowe z problematyką BHP.
Do zagadnień, które należy omówić w ramach instruktażu należy:
- ogólne przepisy dotyczące poruszania się pracowników po drogach i
przejściach
oraz
zachowania
podczas
przewozu
środkami
transportowymi;
- zasady dyscypliny pracy w oparciu o regulamin pracy;
- zagrożenia wypadkowe związane ze stanowiskiem pracy;
- wytyczne prawidłowej organizacji pracy; zasady i przepisy dotyczące
używania i konserwacji narzędzi;
- kultura miejsca pracy;
- rodzaj, sposób użycia i przechowywania sprzętu ochrony osobistej,
odzieży ochronnej i roboczej;
- obowiązek zgłaszania uszkodzeń ciała i korzystania z pierwszej pomocy;
- zawiadamianie kierownictwa o każdym wypadku przy pracy i awarii;
- higiena osobista (mycie rąk, korzystanie z urządzeń sanitarnych);
- normy dźwigania i przenoszenia ciężarów;
- ochrona przeciwpożarowa;
- prawa i obowiązki pracowników, szczególnie prawo odmowy
wykonywania pracy, gdy zagraża ona życiu lub zdrowiu pracownika.
Instruktaż przeprowadza mistrz (majster) wyznaczony przez kierownika budowy.
Nadzór nad prawidłowym szkoleniem pracowników sprawuje kierownik budowy,
grup robót itp. Szkolenie winno być zaewidencjonowane w książce szkolenia a ich
odbycie winno być potwierdzone podpisem pracownika.

-17-

Pracownicy prowadzący roboty powinni mieć odpowiednie uprawnienia i aktualne
badania lekarskie dopuszczające do pracy na poszczególnych stanowiskach.

7. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach
szczególnego zagrożenia zdrowia
Przy wykonywaniu robót wszyscy pracownicy muszą przestrzegać:
- niniejszego Projektu Budowlanego modernizacji instalacji c.o. w budynku
Szkoły Podstawowej w Cierchach
- Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) wykonanego przez
kierownika robót wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003 nr 120 poz.
1126),
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r.
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.1997 nr
129 poz. 844 z późn. zm.)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych
(Dz.U.2003 nr 47 poz. 401),
- innych nie wymienionych tu przepisów określających zasady
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu poszczególnych
rodzajów robót.
Roboty należy prowadzić pod kierunkiem osób uprawnionych.
Stosować rozwiązania podane w projektach, a ewentualne zmiany tych
rozwiązań uzgadniać z projektantami.
Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z wytycznymi i wskazaniami,
instrukcjami obsługi maszyn i urządzeń.
Pracownikom należy zapewnić właściwe zaplecze socjalno-sanitarne.
Na terenie robót należy we wskazanym miejscu przechowywać apteczkę,
przynajmniej jeden z pracowników powinien być przeszkolony w zakresie
udzielania pierwszej pomocy.
Wykonawca musi zapewnić właściwe składowanie i gospodarkę materiałami i
odpadami powstającymi podczas robót, a po zakończeniu robót powinien
uprzątnąć teren budowy, doprowadzić do stanu projektowanego lub przywrócić
do początkowego.
Wszystkie osoby przebywające na terenie budowy obowiązane są stosować
wymagane środki ochrony indywidualnej.
Plac budowy należy zabezpieczyć w podręczny sprzęt gaśniczy.
W związku z pracami budowlanymi należy wyznaczyć strefy gromadzenia oraz
trasy przemieszczani gruzu.

UWAGA: Wszelkie roboty i prace montażowo-instalacyjne ujęte w projekcie należy wykonać w
oparciu o aktualnie obowiązujące normy i przepisy, nawet, jeśli nie zostały przywołane w
niniejszym opracowaniu
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