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Po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (tekst jednolity z dnia 12 listopada
2010 r. (Dz.U. Nr 243, poz. 1623, z późniejszymi zmianami), zgodnie z art. 20 ust.4 tej ustawy
oświadczam, że projekt:
sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Ponadto oświadczamy, że projekt ten spełnia warunki rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.
(Dz.U. Nr 120, poz. 1133). Brzmienie od 2009-01-01 zmiany: 2009.01.01 - Dz.U. 2008 Nr 201 poz. 1239, 2003-0711
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. nr 202, poz. 2072 z dnia 16.09.2004 roku).
My, niżej podpisani, oświadczamy również, że projekt został wykonany w uzgodnieniu ze wszystkimi branżami
uczestniczącymi w procesie projektowym.
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OPIS TECHNICZNY
do projektu remontu instalacji c.o. na I piĊtrze
nowego pałacu biskupiego we Fromborku
1.

Podstawa opracowania

1.1.

Zlecenie inwestora,

1.2.

Uzgodnienia robocze dotyczące zakresu i formy remontu instalacji c.o.

1.3.

Inwentaryzacja budynku i pomieszczeĔ

1.4.

Uzgodnienia robocze w zakresie koordynacji prac towarzyszących konserwatorskich
związanych z posadzką, boazerią i oknami w pomieszczeniach bĊdących w zakresie
opracowania

1.5.

Obowiązujące normy i przepisy

2.

Dane ogólne i zakres oddziaływania inwestycji

Obszar oddziaływania inwestycji mieĞci siĊ w bryle budynku na dz. nr 108, obr. 6
w jednostce ewidencyjnej: Frombork.
Budynek jest istniejącym budynkiem plebani wpisanym do rejestru zabytków jako były "Pałac
Biskupi".
Budynek zasilany jest w ciepło z sieci ciepłowniczej i istniejącego wĊzła cieplnego
zlokalizowanego w piwnicy budynku.
Budynek ma ogrzewanie czĊĞci parterowej i czĊĞciowo piĊtra. Na piĊtrze instalacja stara nie
działa dobrze. Aby czĊĞü piĊtra mogła funkcjonowaü i byü udostĊpniona zwiedzającym i aby nie
niszczyło siĊ zachowane wyposaĪenie, naleĪy wykonaü instalacjĊ ogrzewania.
Planowany remont instalacji c.o. na 1 piĊtrze budynku jest czĊĞcią prac związanych z remontem,
konserwacją istniejących zabytkowych posadzek drewnianych oraz stolarki okiennej.
W związku z tym, Īe wykonanie instalacji wiąĪe siĊ z ingerencją w strukturĊ intarsji desek
podłogowych instalacje naleĪy wykonaü na tym etapie.
Instalacja centralnego ogrzewania a przede wszystkim grzejniki na 1 piĊtrze są w stanie złym
technicznie, czego dowodem są okresowo wystĊpujące awarie groĪące zalaniem zabytkowych
parkietów i boazerii we wnĊkach okiennych.
W związku z planowaną renowacją zabytkowych okien na 1 piĊtrze (w duĪej mierze
nieszczelnych i uszkodzonych) oraz parkietów planowany jest równieĪ remont instalacji c.o.
Planuje siĊ wykonanie grzejników we wnĊkach okiennych (tak jak dotychczas w czĊĞci piĊtra), w
tym miejscu wystĊpuje pojedyncza deska (brak intarsji) i istnieje łatwy dostĊp do kondygnacji
parteru, gdzie istnieje podsufitowa instalacja do której bĊdziemy siĊ przyłączaü.

3.

Cel i zakres opracowania

Celem opracowania wymiana istniejących, bĊdących w złym stanie, grzejników na piĊtrze w
czĊĞci południowej oraz wyposaĪenie dodatkowo 3 pomieszczeĔ w czĊĞci północnej, obecnie
nieogrzewanych , w nową instalacjĊ grzejnikową.
Ze wzglĊdu na fakt iĪ w czĊĞci północnej instalacja c.o. wykonana jest z tzw. " rozdziale
górnym" podłączenie grzejników na piĊtrze wymaga poza wymianą rurociągów na wiĊksze
dostosowane do zwiĊkszonych przepływów, wykonania rurociągów powrotnych pod stropem na
parterze.
Obecnie powroty instalacji c.o. w czĊĞci północnej zlokalizowane są wyłącznie w piwnicy.
Wymiana grzejników istniejących oraz projektowanych wraz niezbĊdną przebudową instalacji na
parterze zapewni sprawną regulacjĊ temperatury w pomieszczeniach na piĊtrze oraz ze wzglĊdu
na planowane prace renowacyjne wnĊtrz zapewni bezawaryjną pracĊ i zminimalizuje ryzyko
zalania oraz zniszczenia poddanych renowacji podłóg i boazerii

Niniejsze opracowanie obejmuje (zakres):
-

roboty demontaĪowe instalacji c.o. i grzejników na 1 piĊtrze w czĊĞci południowej budynku

-

przebudowa rurociągów zasilających na parterze oraz budowa rurociągów powrotnych

-

montaĪ nowych grzejników kolumnowych w istniejących wnĊkach podokiennych lub obok w
przypadku niewystarczającej iloĞci miejsca

-

montaĪ zaworów i głowic termostatycznych na grzejnikach na 1 piĊtrze pozwalających na
płynną regulacjĊ temperatury w pomieszczeniach w zakresie 8-20oC. (w okresie wysokich
mrozów temperatura w pomieszczeniach moĪe spaĞü do 16 oC)

4.
4.1.

Opis projektowanych rozwiązaĔ
Roboty demontaĪowe

Ze wzglĊdu na charakter obiektu prace demontaĪowe grzejników istniejących naleĪy wykonywaü
z duĪą uwagą oraz rozwagą zabezpieczając istniejące podłogi, boazeriĊ i okna przed
uszkodzeniami i zabrudzeniem.
Nowe grzejniki bĊdą mocowane do podłóg (deska we wnĊce okiennej) zatem naleĪy usunąü ze
szczególną ostroĪnoĞcią i pod kontrolą konserwatora zabytków istniejące mocowania
istniejących demontowanych grzejników ze Ğcian i boazerii podokiennej.
ĝciany i boazeriĊ za grzejnikami demontowanymi naleĪy przed ułoĪeniem nowych grzejników
poddaü renowacji (poza zakresem prac instalacyjnych).

Wszelkie prace z urządzeniami tnącymi naleĪy minimalizowaü stosując zabezpieczenia podłóg,
okien i Ğcian przed iskrami.
Zdemontowane grzejniki i rurociągi naleĪy zutylizowaü (zezłomowaü) na co naleĪy przedstawiü
dokument.

4.2.

Opis instalacji centralnego ogrzewania

W pomieszczeniach dobrano grzejniki kolumnowe dekoracyjne o wysokoĞciach i długoĞciach
zezwalających na montaĪ we wnĊkach podokiennych. Grzejniki dobrano tak aby zapewniły
temperatury nie niĪsze niĪ 16oC w okresach najwiĊkszych mrozów (-20oC).
Do obliczeĔ uwzglĊdniono wymianĊ (renowacjĊ) okien w pomieszczeniach przez co uzyskana
zostanie ich szczelnoĞü.
W pomieszczeniu 2.14 (salon naroĪny) ze wzglĊdu na brak miejsca we wnĊce podokiennej
grzejnik naleĪy montowaü do Ğciany.
MontaĪ grzejników montowanych we wnĊkach podokiennych przewiduje siĊ do podłogi na
desce drewnianej stanowiącej element dodatkowy zabytkowego parkietu.
W pomieszczeniach w których istniały grzejniki istniejącą instalacjĊ naleĪy wykorzystaü
wykonując wyłącznie niezbĊdne przeróbki podejĞü do grzejników. NaleĪy przy tym kierowaü siĊ
równieĪ wzglĊdami estetycznymi.
W pomieszczeniach w których brak jest instalacji c.o. naleĪy wykonaü podejĞcia instalacji c.o.
poprzez wykonanie przekucia przez strop przy zdjĊtej na ten czas desce wnĊkowej. NastĊpnie
naleĪy wykonaü planowane otwory na rurociągi w desce. Rurociągi po załoĪeniu i zamocowaniu
deski naleĪy wyposaĪyü w maskownice PVC w kolorze podanym przez Inspektora nadzoru.
W razie koniecznoĞci maskownice przed załoĪeniem naleĪy malowaü.
Zaprojektowano grzejniki kolumnowe produkcji Vogel & Not LaserLine w kolorach RAL
których numer naleĪy przed zamówieniem uzgodniü z Inspektorem Nadzoru i Inwestorem.
Grzejniki naleĪy mocowaü do podłogi z zastosowaniem podpór SK2 o iloĞci, wysokoĞci i
kolorze dostosowanym do zamawianych grzejników. podpory wyposaĪyü w maskownice które
przed zamontowaniem naleĪy malowaü (dostĊpne tylko białe w ofercie producenta).

Podane typy grzejników oraz ich producenci są urządzeniami przykładowymi. Istnieje
moĪliwoĞü zmiany urządzeĔ na inne, nie gorsze niĪ wskazane w dokumentacji
o parametrach zbliĪonych i akceptowalnych przez Inwestora i Inspektora Nadzoru na
etapie przetargu i budowy.

Grzejniki naleĪy wyposaĪyü w zawory termostatyczne i głowice termostatyczne. Grzejniki
długie naleĪy łączyü krzyĪowo, chyba Īe istniejący układ rurociągów nie pozwala na takie
łączenie. Szczegóły łączeĔ pode zostały na rzutach.
Gałązki obecne naleĪy przerobiü dostosowując wysokoĞü do podejĞü nowoprojektowanych
grzejników.
Projektowane rurociągi wykonaü w technologii zaciskowej stosując rurociągi Mapress C-Stahl
lub równowaĪne. Technologia zaciskowa eliminuje do minimum ewentualne uszkodzenia które
mogłyby powstaü przy zastosowaniu materiału toĪsamego z istniejącym w budynku czyli stali
czarnej przewodowej łączonej przez spawanie.
Rurociągi po wykonaniu naleĪy pomalowaü.
Przewód powrotny w piwnicy na długoĞci ok 15m naleĪy izolowaü termicznie otulinami z wełny
mineralnej w płaszczu z folii aluminiowej.
PrzejĞcia przez mur zarówno w stropie jak i w Ğcianach wykonywaü przez wykonanie otworów
otwornicą (nie dopuszcza siĊ kucia w murze i stropie ceglanym).
Istniejącą instalacjĊ z projektowaną naleĪy łączyü z zastosowaniem systemowych kształtek
wykonując gwintowanie na istniejących rurociągach stalowych lub w uzasadnionych
przypadkach naspawując ze szczególną ostroĪnoĞcią kształtkĊ.
Po wykonaniu wszystkich robót naleĪy pomieszczenia w miejscach przewiertów i przebiü
odĞwieĪyü poprzez szpachlowanie nierównoĞci i malowanie w uzgodnieniu z Inwestorem.
5.

Warunki wykonania i montaĪu

CałoĞü instalacji naleĪy wykonaü zgodnie z:
•
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”,
•
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montaĪowych” czĊĞü
II- Instalacje sanitarne i przemysłowe,
•
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (jednolity
tekst Dz. U. Nr 75 z 2000r. poz. 690) z póĨniejszymi zmianami.
•
Przepisami B.H.P.
•
Wytycznym producentów urządzeĔ, armatury oraz całych systemów montaĪowych
CałoĞü robót powinna byü wykonana przez firmy specjalistyczne, zgodnie z obowiązującymi
przepisami i normami.
Podane urządzenia oraz ich producenci są urządzeniami przykładowymi. Istnieje
moĪliwoĞü zmiany urządzeĔ na inne, nie gorsze niĪ wskazane w dokumentacji
o parametrach zbliĪonych i akceptowalnych przez Inwestora i Inspektora Nadzoru na
etapie przetargu i budowy.
Za zmianĊ urządzeĔ na inne, bez wiedzy i akceptacji projektanta, róĪniące siĊ w sposób
istotny od wskazanych w dokumentacji projektant nie ponosi odpowiedzialnoĞci.
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INFORMACJA DOTYCZCA BEZPIECZESTWA
I OCHRONY ZDROWIA
LOKALIZACJA
Nowy Pałac Biskupii
dz. nr 108, obr. 6 jedn. ewid. Frombork

1.

ZAKRES ROBÓT

Zakres prowadzonych prac obejmuje wykonanie remontu instalacji centralnego ogrzewania
wodnego wraz wymianą grzejników na 1 piĊtrze budynku.
2.

KOLEJNO

REALIZACJI

Zadanie jednoetapowe, bez koniecznoĞci wyodrĊbniania poszczególnych etapów.
MoĪliwe etapowanie:
etap 1: wykonanie instalacji bez montaĪu grzejników
etap 2: montaĪ i podłączenie grzejników
3.

WYKAZ ISTNIEJCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Prace wykonywane bĊdą w obiekcie zabytkowym.
W budynku znajdują siĊ instalacje elektryczne, teletechniczne, wodno-kanalizacyjne oraz
ogrzewania wodnego.
4.

ELEMENTY STWARZAJCE ZAGRO ENIE

Podczas realizacji robót budowlanych mogą wystąpiü zagroĪenia poraĪeniem prądem
elektrycznym z instalacji wewnĊtrznej budynku.
Prace wykonywane na rusztowaniach ( na wysokoĞci) naleĪy wykonywaü z zastosowaniem
Ğrodków ochrony bezpoĞredniej (kaski).
Rusztowania muszą posiadaü atesty.
5.

PRZEWIDYWANE ZAGRO ENIA PODCZAS WYKONYWANIA ROBÓT

•
•

dowóz i rozładunek materiałów i urządzeĔ
roboty montaĪowe rurociągów (uĪywanie urządzeĔ tnących i spawalniczych oraz
zaciskarek i giĊtarek do rur)
transport elementów ciĊĪkich po drogach komunikacyjnych w budynku

•

.

6.

SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTA U

Kierownik budowy zobowiązany jest do:
• dopuszczenia do pracy tylko pracowników z aktualnymi uprawnieniami i badaniami
lekarskimi
• przeprowadzenia instruktaĪu stanowiskowego pracowników
• omówienia warunków szczegółowych i kolejnoĞci realizacji
• moĪliwoĞci natychmiastowego kontaktu z Pogotowiem Ratunkowym i PaĔstwową StraĪą
PoĪarną.
NaleĪy przestrzegaü przepisów ogólnych i branĪowych w szczególnoĞci:
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7.lutego.2003 r. w sprawie bezpieczeĔstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz. U. Nr 47 poz. 401,
• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczeĔstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeĔ technicznych do robót
ziemnych, budowlanych i drogowych Dz. U. Nr 118 poz. 1263.
Prace budowlane winny byü prowadzone przez wyspecjalizowane firmy wykonawstwa
budowlanego zatrudniające pracowników przeszkolonych w zakresie bezpieczeĔstwa
i higieny pracy
Ponadto kierownik budowy dokona przeszkolenia pracowników uwzglĊdniającego specyfikĊ
prowadzonych robót budowlanych ze szczególnym zwróceniem uwagi na:
a) prace prowadzone na rusztowaniach
b) prace montaĪowe
c) transport urządzeĔ i maszyn
Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu prac montaĪowych powinni mieü waĪne badania
lekarskie, byü przeszkoleni w zakresie BHP na poszczególnych stanowiskach pracy (szkolenie
powinno byü prowadzone przez osoby mające odpowiednie przygotowanie merytoryczne i
kwalifikacyjne do jego prowadzenia).
KaĪdy pracownik uczestnictwo w szkoleniu powinien potwierdziü własnorĊcznym podpisem
oraz posiadaü odpowiednie uprawnienia do wykonywanej pracy (spawacza, zgrzewacza,
operatora sprzĊtu budowlanego itp.)
Wszelkie materiały zastosowane na budowie muszą posiadaü odpowiednie atesty i dopuszczenia
do stosowania.
7.

PODSUMOWANIE

•

Osoba kierująca pracownikami jest zobowiązana organizowaü stanowiska pracy zgodnie
z przepisami i zasadami bezpieczeĔstwa i higieny pracy,
NaleĪy dbaü o sprawnoĞü Ğrodków ochrony indywidualnej oraz stosowanie ich zgodnie z
przeznaczeniem,
Prowadziü prace uwzglĊdniając zabezpieczenie pracowników przed wypadkiem przy
pracy i chorobami związanymi z warunkami Ğrodowiska pracy
Przed pracami szczególnie niebezpiecznymi osoba posiadająca uprawnienia budowlane
we właĞciwym zakresie i kierująca bezpoĞrednio tymi robotami powinna kaĪdorazowo

•
•
•

•
•

•

•
•
•

udzieliü instruktaĪu wszystkim pracownikom, oraz zabezpieczyü miejsce robót przed
dostĊpem osób trzecich
Osoby wykonujące prace powinny mieü umiejĊtnoĞci oraz stosowne uprawnienia do
wykonywania tych prac,
Osoby kierujące oraz wykonujące bezpoĞrednio prace winny powstrzymaü siĊ od
wykonywania tych prac w przypadku pojawienia siĊ zagroĪenia dla zdrowia lub Īycia, a
osoba kierująca robotami powinna podjąü działania mające na celu usuniĊcie zagroĪenia,
Przed przystąpieniem do prac naleĪy: przygotowaü miejsce pracy, zastosowaü wymagane
zabezpieczenia, oznaczyü i zabezpieczyü miejsce wykonywania prac, przeszkoliü
pracowników,
Po zakoĔczeniu prac osoba kierująca robotami jest zobowiązana do zapewnienia
usuniĊcia materiałów i narządzi z miejsca pracy
Kierownik budowy zobowiązany jest prowadziü dziennik budowy.
Wszystkie przewierty i przekucia powinny byü wykonane po upewnieniu siĊ Īe pod
tynkiem w miejscu kucia lub wiercenia nie znajdują siĊ inne instalacje niewidoczne przed
rozpoczĊciem robót (naleĪy wykonaü odkrywkĊ zbijając tynk w miejscach wierceĔ).

