
         

WIADCZENIE O ZGODNO CI PROJEKTU WYKONAWCZEGO Z OBOWI ZUJ CYMI  
PRZEPISAMI 

 
 

 
 
 

WIADCZENIE 
 

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 
2006r. Nr 156, poz. 1118 z pó niejszymi zmianami) 

 
WIADCZAM 

 

e niniejsza dokumentacja techniczna jest kompletna i sporz dzona zgodnie z 
obowi zuj cymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 
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Projektant sanitarna mgr in . Bartosz Szewczyk 
do projektowania  bez ogranicze   

w specjalno ci instalacyjnej 
WAM/0023/POOS/08 

 

Sprawdzaj cy sanitarna mgr in . Grzegorz Kowalewski 
do projektowania  bez ogranicze   

w specjalno ci instalacyjnej 
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2. KOPIE ZA WIADCZE  Z IZB BUDOWLANYCH ORAZ KOPIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIE  
PROJEKTOWYCH 
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OPIS  TECHNICZNY 
do projektu  instalacji  c.w.u. i c.o. dla  budynku  mieszkalnego wielorodzinnego  

zlokalizowanego przy ulicy Paderewskiego 15-25 w Bartoszycach . 
 
 

1. Podstawa opracowania 
 

- Zlecenie Inwestora   
 - Warunki techniczne wydane przez Wodoci gowo – Ciep ownicza     Spó ka zo.o. ,, COWIK”  
- Obowi zuj ce normy i przepisy. 
  
2. Lokalizacja 

 
Budynek nr 15-25 zlokalizowany jest przy ul. Paderewskiego w Bartoszycach na dzia ce nr 94/4 obr. 3. 
 
3. Dane ogólne 
 
Budynek  6 – klatkowy , podpiwniczony, parter, pi tro, poddasze u ytkowe . 
Ilo  mieszka  - 29 
Ilo  mieszka ców  - 70,0  
 
4. Za enia ogólne 
 
- Instalacj  wody zimnej pozostawia si  istniej  . 
 
-   Ciep o  do  celów  c.o.  i  c.w.u.  dostarczane  b dzie  z   miejskiej  sieci  ciep owniczej    o  parametrach  
110/600 C zasilaj cej wymiennikowni  c.o. i c.w.u. pracuj  na parametrach 70/500C zlokalizowan  w 
piwnicy budynku. 
Instalacj  wody ciep ej i cyrkulacji , poziomy w piwnicy, piony i rozprowadzenie w mieszkaniach 
zaprojektowano z rur miedzianych                     
 
-  Instalacj  c.o. poziomy w piwnicy oraz piony na klatkach schodowych wykona  z rur stalowych 
czarnych instalacyjnych czonych przez spawanie oraz na gwint za pomoc  kszta tek. Piony i 
rozprowadzenia w mieszkaniach wykona  z rur miedzianych 
 
 
5. Opis wykonawczy 
      
Instalacja wody ciep ej 
Obliczenia zapotrzebowania c.w.u. i cyrkulacji 
Q r = U*qc = 70*90 = 6300 l/d 
Q r = Q r/t = 6300/18 = 350 l/h 
Qhmax = Q r*Nh = 350*3,1 = 1085 l/h 
Qcwu = Qhmax*cw*q*(tc-tz) = 1,09*4,2*1000*(55-5) = 228900 kJ = 65 kW 
Moc zamówiona co celów podgrzewu c.w.u. 65 kW. 
Ciep a woda dla poszczególnych mieszka  wytwarzana b dzie z wymiennikowni zlokalizowanej w 
wydzielonym pomieszczeniu w piwnicy budynku. 
Ciep a woda rozprowadzona b dzie z wymiennikowni  do poszczególnych punktów czerpalnych 
poprzez poziomy w piwnicy, piony wykonane z rur miedzianych sztywnych lutowanych i zaizolowane 
termicznie piank  poliuretanow  gr. 20 mm. 



         

Instalacja c.w.u. w lokalach mieszkalnych zako czona b dzie zestawem wodomierzowym. Nie 
przewiduje si  rozprowadzenia instalacji wewn trz lokali. 
Dla celów regulacji instalacji ciep ej wody na podej ciach do pionów i odga zie  przewodów wody 
ciep ej zaprojektowano zawory kulowe odcinaj ce z kurkiem spustowym ,natomiast  na pionach 
cyrkulacyjnych zamontowa  nale y zawory termostatyczne regulacyjne Typ MTCV  - B  dn  15  nr. kat. 
003Z1021  firmy Danfoss  oraz dokona  ich regulacji  wg. nastaw podanych na rzucie .                                                                           
W przej ciach przez ciany i stropy rury prowadzi  w tulejach ochronnych.   
Poziomy i piony wody ciep ej i cyrkulacji nale y zaizolowa  piank  poliuretanow  gr. 20mm.   
Na odej ciach pionów do mieszka  montowa  wodomierze skrzyde kowe do wody gor cej 
Po monta u wykona  prób  na ci nienie oraz p ukanie i dezynfekcj  instalacji. 
Przewód  wody ciep ej u  równolegle do przewodu wody zimnej.   

ówne poziomy wodoci gowe rozprowadzi  po budynku pod stropem piwnic. Do mocowania 
przewodów stosowa  uchwyty z wk adk  gumow  np. firmy Niczuk Metall lub inne równowa ne. 
Odleg ci mocowania uchwytów wg wytycznych producenta stosowanych rur. Trasy przebiegu i 
rednice przewodów zosta y przedstawione w cz ci graficznej opracowania. 

Opomiarowanie budynku 
W miejscu pod czenia wymiennika do instalacji wodoci gowej wody ziemnej budynku zaprojektowano 
wodomierz skrzyde kowy JS-2,5-NK DN25 z nadajnikiem impulsów firmy Powogaz – grupa Apator lub 
inny równowa ny spi ty z licznikiem ciep a.  
Dla wymiennikowni (na potrzeby pomiaru ilo ci ciep ej wody) zaprojektowano wodomierz 
wielostrumieniowy typu JS90-1,5-NK DN 15 z nadajnikiem impulsów firmy Powogaz – grupa Apator lub 
inny równowa ny. 
Impulsy pomiarowe z poszczególnych mieszka  i lokali b  zbierane w liczniku ciep a Multical firmy 
Kamstrup dla danego lokalu  
Opomiarowanie poszczególnych lokali i pomieszcze  gospodarczych 
Jako punkty pomiaru rozbioru zimnej wody u ytkowej w mieszkaniach zaprojektowano wodomierze 
jednostrumieniowe typu JS90-1,5-NK dn15 ze zdalnym odczytem impulsów firmy Powogaz – grupa 
Apator lub inne równowa ne.  
Wodomierze mieszkaniowe montowa  w szafkach pomiarowych. 
Za zestawami pomiarowymi dla ka dego lokalu i pomieszcze  gospodarczych zastosowa  zawory 
odcinaj ce kulowe firmy Herz lub inne równowa ne.  
Przygotowanie ciep ej wody u ytkowej  
Ciep a   woda   dla   budynku   uzyskiwana   b dzie   z   projektowanej   wymiennikowni   ciep a. 
Opracowanie dokumentacji w a cieplnego stanowi odr bne opracowanie.  

 
Instalacja centralnego ogrzewania 
Obliczenia i bilans grzewczy  
Straty ciep a obliczono zgodnie z norm  PN – EN ISO 6946. 
Zapotrzebowanie ciep a, rednice ruroci gów oraz regulacj  instalacji obliczono za pomoc  programu 
obliczeniowego INSTAL-OZC/THERM. Temperatury w pomieszczeniach oraz temperatura zewn trzna 
zosta y przyj te zgodnie z norm  PN-82/B-02402, PN-82/B-02403.  
Zapotrzebowanie na ciep o: 
Moc zamówiona 95,0 kW;  
Opór instalacji – 29,2 kPa.  
 



         

Rozprowadzenie czynnika grzejnego instalacji C.O.  
Czynnikiem grzejnym w instalacji c.o. i c.t. b dzie woda o parametrach 70/50°C uzyskiwana z w a 
cieplnego (wg odr bnego opracowania).   

ówne poziomy instalacji C.O. wykona  z rur stalowych czarnych, natomiast piony i rozprowadzenia w 
mieszkaniach z rur miedzianych czonych prze zlutowanie.  
Na pionach w piwnicy montowa  zawory odcinaj ce z odwodnieniem. 

ówne poziomy rozprowadzi  po budynku pod stropem piwnic. Piony prowadzi  w bruzdach ciennych 
na klatkach schodowych. 
Przej cia rur przez ciany i stropy wykona  w rurach os onowych. Do mocowania przewodów stosowa  
uchwyty z wk adk  gumow  np. firmy Niczuk Metall lub inne równowa ne. Odleg ci mocowania 
uchwytów wg wytycznych producenta stosowanych rur. 
Wszystkie piony i poziomy izolowa  piank  poliuretanow  gr. 30 mm. 
Odbiorniki ciep a instalacji C.O.  
W pomieszczeniach azienek w lokalach mieszkalnych przyj to grzejniki azienkowe drabinkowe typu 
Santorini firmy PURMO. 
W pozosta ych pomieszczeniach lokali zaprojektowano grzejniki  zintegrowane  stalowe  p ytowe  z 
pod czeniem dolnym typu CV firmy PURMO lub inne równowa ne. 
W pomieszczeniach klatek schodowych zaprojektowano grzejniki typu CV firmy Purmo lub inne 
równowa ne wyposa one w g owice termostatyczne zabezpieczone przed kradzie . 
Armatura grzejnikowa  
Grzejniki zintegrowane p ytowe posiadaj  wbudowan  wk adk  zaworow  i r czny odpowietrznik.  
Pod czenia  grzejników  dolnozasilanych  do  instalacji  wykona   za  pomoc   podwójnych  przy czy  
grzejnikowych k towych typu 3000 2-r firmy  Herz lub  innych równowa nych z funkcj  odcinania i 
opró niania.  
Na wszystkich wk adkach zaworowych grzejników zintegrowanych zamontowa  g owice termostatyczne 
grzejnikowe typu 1 7260 40 firmy Herz  lub inne równowa ne z wbudowanym czujnikiem cieczowym, 
gwint nakr tki M 30 x 1,5. Termostat wype niony ciecz . Kosz  g owicy  ca kowicie  zamkni ty.  Zakres  
regulacji  od  16°C  do  28°C.    
Armatura odpowietrzaj ca instalacji C.O.  
Odpowietrzenie instalacji odbywa  si  b dzie przez automatyczne odpowietrzniki na pionach z 
zaworem stopowym firmy Oventrop lub inne równowa ne i r czne odpowietrzniki grzejnikowe. Pod 
ka dym zaworem odpowietrzaj cym zamontowa  zawór kulowy dn15 dzi ki któremu mo liwe b dzie 
dokonanie przegl du i oczyszczenia lub ewentualnej naprawy uszkodzonego zaworu 
odpowietrzaj cego.  
Armatura regulacyjno równowa ca instalacji C.O.  
W skrzynkach mieszkaniowych zamontowa  zawory regulacyjne zgodnie z rysunkiem szczegó owym. 
Próba szczelno ci  
Po zmontowaniu instalacji nale y wykona  dwukrotne p ukanie wod  zgodnie z instrukcj  KOR 3A i 
nast pnie przeprowadzi  prób  hydrauliczn  na zimno i gor co na ci nienie 4 bar.   
Po wykonaniu próby hydraulicznej wykona  nale y izolacj  ciep ochronn  na instalacji c.o.  Wytyczne 
do monta u instalacji centralnego ogrzewania 

- w przej ciach przez ciany i stropy przewody miedziane montowa  w tulejach ochronnych z 
rur stalowych o rednicy wewn trznej wi kszej od rednicy zewn trznej przewodu o dwie 
dymencje wi ksze przy przej ciu przez przegrody pionowe i poziome.  



         

- przestrze  mi dzy rur  przewodu a tulej  ochronn  wype ni  kitem trwaleelastycznym 
odpornym na temperatur  w instalacji, umo liwiaj c swobodne przesuwanie si  przewodu w 
tulei  
- w tulei ochronnej nie mo e znajdowa  si adne po czenie rury  
-  przy  wykonywaniu  instalacji  zastosowa   kompensacj   naturaln   (za amania  oraz  
odsadzki).  
Nie wolno pozwoli  na pozostawienie odcinka prostego przewodów o d ugo ci wi kszej ni  5 m. 
Przy d szych odcinkach instalacji nale y wykona  odsadzki kompensacyjne wg wytycznych 
technicznych producenta zastosowanych rur.  
- grzejniki w poziomie nale y montowa  z uwzgl dnieniem mo liwo ci jego  odpowietrzenia  
- grzejniki p ytowe stalowe oraz drabinkowe nale y montowa  zgodnie z instrukcj  producenta 
zastosowanych grzejników  
- grzejniki nale y zabezpieczy  przez zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu 
zako czenia robót wyko czeniowych  
- przed instalowaniem armatury nale y usun  z niej za lepienia i ewentualne zanieczyszczenia  
- armatura,  po  sprawdzeniu  prawid owo ci  dzia ania, powinna  by   instalowana  tak,  eby  
by a dost pna do obs ugi i konserwacji. Je eli montowana jest w przestrzeni technicznej lub 
obudowach GK to nale y w tych miejscach wykona  drzwiczki serwisowo-rewizyjne.  
- armatur  na przewodach nale y tak instalowa , eby kierunek przep ywu wody instalacyjnej 
by  zgodny z oznaczeniem kierunku przep ywu na armaturze  
 

Uwaga ko cowa  
Ca  robót nale y wykona  zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlano- Monta owych" cz  Instalacje Sanitarne i Przemys owe wydanie aktualne.  

 

 


