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OŚWIADCZENIE 

PROJEKTANTÓW, 
UZGODNIENIE 

MI ĘDZYBRANŻOWE 

  
TEMAT PROJEKTU:  
 
ADRES INWESTYCJI:   
 
 
 
 
INWESTOR : 
 
ADRES INWESTORA:  
 
 
 

REMONTU INSTALACJI C.O. NA I PIĘTRZE  
NOWEGO PAŁACU BISKUPIEGO WE FROMBORKU 
dz. nr. god.:108, obręb.:6. 
14-530, Frombork, ul. Katedralna 6,  
Gmina: Frombork 
Powiat: Braniewo,  
Woj.: warmińsko-mazurskie. 
Rzymskokatolicka Parafia p.w. Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny 
14-530, Frombork, ul. Katedralna 6,  
Gmina: Frombork 
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Woj.: warmińsko-mazurskie. 

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, 2003-07-
11 
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 pi�trze  

nowego pałacu biskupiego we Fromborku 

 

1. Podstawa opracowania 

1.1. Zlecenie inwestora, 

1.2. Uzgodnienia robocze dotycz�ce zakresu i formy remontu instalacji c.o. 

1.3. Inwentaryzacja budynku i pomieszcze� 

1.4. Uzgodnienia robocze w zakresie koordynacji prac towarzysz�cych konserwatorskich 

zwi�zanych z posadzk�, boazeri� i oknami w pomieszczeniach b�d�cych w zakresie 

opracowania 

1.5. Obowi�zuj�ce normy i przepisy 

 

2. Dane ogólne i zakres oddziaływania inwestycji 

Obszar oddziaływania inwestycji mie�ci si� w bryle budynku na dz. nr 108, obr. 6 

w jednostce ewidencyjnej: Frombork. 

Budynek jest istniej�cym budynkiem plebani wpisanym do rejestru zabytków jako były "Pałac 

Biskupi". 

Budynek zasilany jest w ciepło z sieci ciepłowniczej i istniej�cego w�zła cieplnego 

zlokalizowanego w piwnicy budynku. 

Budynek ma ogrzewanie cz��ci parterowej i cz��ciowo pi�tra.  Na pi�trze instalacja stara nie 

działa dobrze. Aby cz��� pi�tra  mogła funkcjonowa� i by� udost�pniona zwiedzaj�cym i aby nie 

niszczyło si� zachowane wyposa�enie,  nale�y wykona� instalacj� ogrzewania.  

Planowany remont instalacji c.o. na 1 pi�trze budynku jest cz��ci� prac zwi�zanych z remontem, 

konserwacj� istniej�cych zabytkowych posadzek drewnianych oraz stolarki okiennej.  

W zwi�zku z tym, �e wykonanie instalacji wi��e si� z ingerencj� w struktur� intarsji desek 

podłogowych instalacje nale�y wykona� na tym etapie.  

Instalacja centralnego ogrzewania a przede wszystkim grzejniki na 1 pi�trze s� w stanie złym 

technicznie, czego dowodem s� okresowo wyst�puj�ce awarie gro��ce zalaniem zabytkowych 

parkietów i boazerii we wn�kach okiennych. 

W zwi�zku z planowan� renowacj� zabytkowych okien na 1 pi�trze (w du�ej mierze 

nieszczelnych i uszkodzonych) oraz  parkietów planowany jest równie� remont instalacji c.o. 

Planuje si� wykonanie grzejników we wn�kach okiennych (tak jak dotychczas w cz��ci pi�tra), w 

tym miejscu wyst�puje pojedyncza deska (brak intarsji) i istnieje łatwy dost�p do kondygnacji 

parteru, gdzie istnieje podsufitowa instalacja do której b�dziemy si� przył�cza�.  



3. Cel i zakres opracowania 

Celem opracowania wymiana istniej�cych, b�d�cych w złym stanie, grzejników na pi�trze w 

cz��ci południowej oraz wyposa�enie dodatkowo 3 pomieszcze� w cz��ci północnej, obecnie 

nieogrzewanych , w now� instalacj� grzejnikow�. 

Ze wzgl�du na fakt i� w cz��ci północnej instalacja c.o. wykonana jest z tzw. " rozdziale 

górnym"  podł�czenie grzejników na pi�trze wymaga poza wymian� ruroci�gów na wi�ksze 

dostosowane do zwi�kszonych przepływów, wykonania ruroci�gów powrotnych pod stropem na 

parterze.  

Obecnie powroty instalacji c.o. w cz��ci północnej zlokalizowane s� wył�cznie w piwnicy. 

Wymiana grzejników istniej�cych oraz projektowanych wraz niezb�dn� przebudow� instalacji na 

parterze zapewni sprawn� regulacj� temperatury w pomieszczeniach na pi�trze oraz ze wzgl�du 

na planowane prace renowacyjne wn�trz zapewni bezawaryjn� prac� i zminimalizuje ryzyko 

zalania oraz zniszczenia poddanych renowacji podłóg i boazerii 

 

Niniejsze opracowanie obejmuje (zakres): 

- roboty demonta�owe instalacji c.o. i grzejników na 1 pi�trze w cz��ci południowej budynku 

- przebudowa ruroci�gów zasilaj�cych na parterze oraz budowa ruroci�gów powrotnych  

- monta� nowych grzejników kolumnowych w istniej�cych wn�kach podokiennych lub obok w 

przypadku niewystarczaj�cej ilo�ci miejsca 

- monta� zaworów i głowic termostatycznych na grzejnikach na 1 pi�trze pozwalaj�cych na 

płynn� regulacj� temperatury w pomieszczeniach w zakresie 8-20
o
C. (w okresie wysokich 

mrozów temperatura w pomieszczeniach mo�e spa�� do 16
 o

C) 

 

4. Opis projektowanych rozwi�za� 

4.1.    Roboty demonta�owe  

Ze wzgl�du na charakter obiektu prace demonta�owe grzejników istniej�cych nale�y wykonywa� 

z du�� uwag� oraz rozwag� zabezpieczaj�c istniej�ce podłogi, boazeri� i okna przed 

uszkodzeniami i zabrudzeniem. 

Nowe grzejniki b�d� mocowane do podłóg (deska we wn�ce okiennej) zatem nale�y usun�� ze 

szczególn� ostro�no�ci� i pod kontrol� konserwatora zabytków istniej�ce mocowania 

istniej�cych demontowanych grzejników ze �cian i boazerii podokiennej. 

�ciany i boazeri� za grzejnikami demontowanymi nale�y przed uło�eniem nowych grzejników 

podda� renowacji (poza zakresem prac instalacyjnych). 



Wszelkie prace z urz�dzeniami tn�cymi nale�y minimalizowa� stosuj�c zabezpieczenia podłóg, 

okien i �cian przed iskrami. 

Zdemontowane grzejniki i ruroci�gi nale�y zutylizowa� (zezłomowa�) na co nale�y przedstawi� 

dokument. 

 

4.2. Opis instalacji centralnego ogrzewania  

W pomieszczeniach dobrano grzejniki kolumnowe dekoracyjne o wysoko�ciach i długo�ciach 

zezwalaj�cych na monta� we wn�kach podokiennych. Grzejniki dobrano tak aby zapewniły 

temperatury nie ni�sze ni� 16
o
C w okresach najwi�kszych mrozów (-20

o
C). 

Do oblicze� uwzgl�dniono wymian� (renowacj�) okien w pomieszczeniach przez co uzyskana 

zostanie ich szczelno��.  

W pomieszczeniu 2.14 (salon naro�ny) ze wzgl�du na brak miejsca we wn�ce podokiennej 

grzejnik nale�y montowa� do �ciany. 

Monta� grzejników montowanych we wn�kach podokiennych przewiduje si� do podłogi na 

desce drewnianej stanowi�cej element dodatkowy zabytkowego parkietu. 

W pomieszczeniach w których istniały grzejniki istniej�c� instalacj� nale�y wykorzysta� 

wykonuj�c wył�cznie niezb�dne przeróbki  podej�� do grzejników. Nale�y przy tym kierowa� si� 

równie� wzgl�dami estetycznymi. 

W pomieszczeniach w których brak jest instalacji c.o. nale�y wykona� podej�cia instalacji c.o. 

poprzez wykonanie przekucia przez strop przy zdj�tej na ten czas desce wn�kowej. Nast�pnie 

nale�y wykona� planowane otwory na ruroci�gi w desce. Ruroci�gi po zało�eniu i zamocowaniu 

deski nale�y wyposa�y� w maskownice PVC w kolorze podanym przez Inspektora nadzoru. 

W razie konieczno�ci maskownice przed zało�eniem nale�y malowa�. 

Zaprojektowano grzejniki kolumnowe produkcji Vogel & Not LaserLine  w kolorach RAL 

których numer nale�y przed zamówieniem uzgodni� z Inspektorem Nadzoru i Inwestorem. 

Grzejniki nale�y mocowa� do podłogi z zastosowaniem podpór SK2 o ilo�ci, wysoko�ci i 

kolorze dostosowanym do zamawianych grzejników. podpory wyposa�y�  w maskownice które 

przed zamontowaniem nale�y malowa� (dost�pne tylko białe w ofercie producenta). 

 

Podane typy grzejników oraz ich producenci s� urz�dzeniami przykładowymi. Istnieje 

mo�liwo�� zmiany urz�dze� na inne, nie gorsze ni� wskazane w dokumentacji 

o parametrach zbli�onych i akceptowalnych przez Inwestora i Inspektora Nadzoru na 

etapie przetargu i budowy.  

 



Grzejniki nale�y wyposa�y� w zawory termostatyczne i głowice termostatyczne.  Grzejniki 

długie nale�y ł�czy� krzy�owo, chyba �e istniej�cy układ ruroci�gów nie pozwala na takie 

ł�czenie. Szczegóły ł�cze� pode zostały na rzutach. 

Gał�zki obecne nale�y przerobi� dostosowuj�c  wysoko�� do podej�� nowoprojektowanych 

grzejników. 

Projektowane ruroci�gi wykona� w technologii zaciskowej stosuj�c ruroci�gi Mapress C-Stahl 

lub równowa�ne. Technologia zaciskowa eliminuje do minimum ewentualne uszkodzenia które 

mogłyby powsta� przy zastosowaniu materiału to�samego z istniej�cym w budynku czyli stali 

czarnej przewodowej ł�czonej przez spawanie. 

Ruroci�gi po wykonaniu nale�y pomalowa�. 

Przewód powrotny w piwnicy na długo�ci ok 15m nale�y  izolowa� termicznie otulinami z wełny 

mineralnej w płaszczu z folii aluminiowej.  

Przej�cia przez mur zarówno w stropie jak i w �cianach wykonywa� przez wykonanie otworów 

otwornic� (nie dopuszcza si� kucia w murze i stropie ceglanym). 

Istniej�c� instalacj� z projektowan� nale�y ł�czy� z zastosowaniem systemowych kształtek 

wykonuj�c gwintowanie na istniej�cych ruroci�gach stalowych lub w uzasadnionych 

przypadkach naspawuj�c ze szczególn� ostro�no�ci� kształtk�. 

Po wykonaniu wszystkich robót nale�y pomieszczenia w miejscach przewiertów i przebi� 

od�wie�y� poprzez szpachlowanie nierówno�ci i malowanie w uzgodnieniu z Inwestorem. 

 

5. Warunki wykonania i monta�u 

 

Cało�� instalacji nale�y wykona� zgodnie z: 

• „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru ruroci�gów z tworzyw sztucznych”,  

• „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - monta�owych”  cz��� 

II- Instalacje sanitarne i przemysłowe,  

• Zgodnie z Rozporz�dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (jednolity 

tekst Dz. U. Nr 75 z 2000r. poz. 690) z pó�niejszymi zmianami. 

• Przepisami B.H.P. 

• Wytycznym producentów urz�dze�, armatury oraz całych systemów monta�owych 

Cało�� robót powinna by� wykonana przez firmy specjalistyczne, zgodnie z obowi�zuj�cymi 

przepisami i normami. 

Podane urz�dzenia oraz ich producenci s� urz�dzeniami przykładowymi. Istnieje 

mo�liwo�� zmiany urz�dze� na inne, nie gorsze ni� wskazane w dokumentacji 

o parametrach zbli�onych i akceptowalnych przez Inwestora i Inspektora Nadzoru na 

etapie przetargu i budowy.  

Za zmian� urz�dze� na inne, bez wiedzy i akceptacji projektanta, ró�ni�ce si� w sposób 

istotny od wskazanych w dokumentacji projektant nie ponosi odpowiedzialno�ci.                                              

          

         Opracował: 
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INFORMACJA DOTYCZ�CA  BEZPIECZE�STWA 

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 wymian� grzejników na 1 pi�trze budynku. 

 

2.  KOLEJNO	
 REALIZACJI 

Zadanie jednoetapowe, bez konieczno�ci wyodr�bniania poszczególnych etapów.  

Mo�liwe etapowanie: 

etap 1: wykonanie instalacji bez monta�u grzejników 

etap 2: monta� i podł�czenie grzejników  

 

3.  WYKAZ ISTNIEJ�CYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

Prace wykonywane b�d� w obiekcie zabytkowym. 

W budynku znajduj� si� instalacje elektryczne, teletechniczne, wodno-kanalizacyjne oraz 

ogrzewania wodnego. 

 

4.  ELEMENTY STWARZAJ�CE ZAGRO�ENIE 

Podczas realizacji robót budowlanych mog� wyst�pi� zagro�enia pora�eniem pr�dem 

elektrycznym z instalacji wewn�trznej budynku. 

Prace wykonywane na rusztowaniach ( na wysoko�ci) nale�y wykonywa� z zastosowaniem 

�rodków ochrony bezpo�redniej (kaski).  

Rusztowania musz� posiada� atesty. 
 

5.  PRZEWIDYWANE ZAGRO�ENIA PODCZAS WYKONYWANIA ROBÓT 

• dowóz i rozładunek materiałów i urz�dze�  

• roboty monta�owe ruroci�gów (u�ywanie urz�dze� tn�cych i spawalniczych oraz 

zaciskarek i gi�tarek do rur) 

• transport elementów ci��kich po drogach komunikacyjnych w budynku  
 
 
 
 
 
 

. 



6.  SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTA�U 

Kierownik budowy zobowi�zany jest do:  

• dopuszczenia do pracy tylko pracowników z aktualnymi uprawnieniami i badaniami 

lekarskimi   

• przeprowadzenia instrukta�u stanowiskowego pracowników 

• omówienia warunków szczegółowych i kolejno�ci realizacji  

• mo�liwo�ci natychmiastowego kontaktu z Pogotowiem Ratunkowym i Pa�stwow� Stra�� 

Po�arn�. 

Nale�y przestrzega� przepisów ogólnych i bran�owych w szczególno�ci: 

• Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7.lutego.2003 r. w sprawie bezpiecze�stwa           

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz. U. Nr 47 poz. 401, 

• Rozporz�dzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. w sprawie bezpiecze�stwa                  

i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urz�dze� technicznych do robót 

ziemnych, budowlanych i drogowych Dz. U. Nr 118 poz. 1263. 

 

Prace budowlane winny by� prowadzone przez wyspecjalizowane firmy wykonawstwa 

budowlanego zatrudniaj�ce pracowników przeszkolonych w zakresie bezpiecze�stwa                    

i higieny pracy  

Ponadto kierownik budowy dokona przeszkolenia pracowników uwzgl�dniaj�cego specyfik� 

prowadzonych robót budowlanych ze szczególnym zwróceniem uwagi na: 

a) prace prowadzone na rusztowaniach 

b) prace monta�owe  

c) transport urz�dze� i maszyn 

 

Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu prac monta�owych powinni mie� wa�ne badania 

lekarskie, by� przeszkoleni w zakresie BHP na poszczególnych stanowiskach pracy (szkolenie 

powinno by� prowadzone przez osoby maj�ce odpowiednie przygotowanie merytoryczne i 

kwalifikacyjne do jego prowadzenia).  

Ka�dy pracownik uczestnictwo w szkoleniu powinien potwierdzi� własnor�cznym podpisem 

oraz posiada� odpowiednie uprawnienia do wykonywanej pracy (spawacza, zgrzewacza, 

operatora sprz�tu budowlanego itp.) 

Wszelkie materiały zastosowane na budowie musz� posiada� odpowiednie atesty i dopuszczenia 

do stosowania. 

7.  PODSUMOWANIE 

• Osoba kieruj�ca pracownikami jest zobowi�zana organizowa� stanowiska pracy zgodnie 

z przepisami i zasadami bezpiecze�stwa i higieny pracy,  

• Nale�y dba� o sprawno�� �rodków ochrony indywidualnej oraz stosowanie ich zgodnie z 

przeznaczeniem, 

• Prowadzi� prace uwzgl�dniaj�c zabezpieczenie pracowników przed wypadkiem przy 

pracy i chorobami zwi�zanymi z warunkami �rodowiska pracy 

• Przed pracami szczególnie niebezpiecznymi osoba posiadaj�ca uprawnienia budowlane 

we wła�ciwym zakresie i kieruj�ca bezpo�rednio tymi robotami powinna ka�dorazowo 



udzieli� instrukta�u wszystkim pracownikom, oraz zabezpieczy� miejsce robót przed 

dost�pem osób trzecich 

• Osoby wykonuj�ce prace powinny mie� umiej�tno�ci oraz stosowne uprawnienia do 

wykonywania tych prac, 

• Osoby kieruj�ce oraz wykonuj�ce bezpo�rednio prace winny powstrzyma� si� od 

wykonywania tych prac w przypadku pojawienia si� zagro�enia dla zdrowia lub �ycia, a 

osoba kieruj�ca robotami powinna podj�� działania maj�ce na celu usuni�cie zagro�enia, 

• Przed przyst�pieniem do prac nale�y: przygotowa� miejsce pracy, zastosowa� wymagane 

zabezpieczenia, oznaczy� i zabezpieczy� miejsce wykonywania prac, przeszkoli� 

pracowników,  

• Po zako�czeniu prac osoba kieruj�ca robotami jest zobowi�zana do zapewnienia 

usuni�cia materiałów i narz�dzi z miejsca pracy 

• Kierownik budowy zobowi�zany jest prowadzi� dziennik budowy. 

• Wszystkie przewierty i przekucia powinny by� wykonane po upewnieniu si� �e pod 

tynkiem w miejscu kucia lub wiercenia nie znajduj� si� inne instalacje niewidoczne przed 

rozpocz�ciem robót (nale�y wykona� odkrywk� zbijaj�c tynk w miejscach wierce�). 

 


