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Informacja bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwana „informacją BiOZ” została 

opracowana na podstawie: 

 

• Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z 

późniejszymi zmianami), 

• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia. 

Informacja BiOZ zawiera: 

 
1. Zakres robót.  

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.  

3. Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie. Przewidywane 

zagrożenia podczas realizacji robót budowlanych.  

4. Sposób instruktażu pracowników. 

5. Środki techniczne. 

 

1. Zakres robót  

Zakres robót obejmuje wykonanie instalacji sanitarnych tj. instalacji centralnego 

ogrzewania.  

 

2. Wykaz istniejących obiektów  

Wewnętrzne instalacje sanitarne będą wykonywane  w budynku  Zakładu Poprawczego 

i Schroniska dla Nieletnich  w miejscowości Mrozy.  

 

3. Zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi oraz przewidywane 

zagrożenia podczas realizacji robót budowlanych  

Na obszarze objętym projektowanym zadaniem zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia 

mogą wystąpić w czasie wykonywania następujących robót:  

 

• prace na wysokości 

• prace w pobliżu urządzeń elektrycznych  

• upadki przedmiotów z wysokości  

• prace związane z transportem materiału tj. rurarz , grzejniki, kotły  

• porażenia prądem podczas prac przy użyciu elektronarzędzi  

Wykonanie prac przy wysokości większej niż 5 m winno być prowadzone przez 

pracowników uprawnionych do prac na wysokości, z rusztowań zabezpieczających 

przed upadkiem. Zapewnić wykonanie robót specjalistycznych przez uprawnionych 

wykonawców, posiadających specjalistyczny sprzęt.  
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4. Sposób instruktażu pracowników  

Prace na budowie mogą być wykonywane przez pracowników posiadających 

odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenie w zakresie „BHP”. Ponadto dla 

pracowników powinien być przeprowadzony codzienny instruktaż przed 

dopuszczeniem pracownika do wykonywania pracy na określonym stanowisku. 

Kierownik budowy winien przeprowadzić instruktaż pracowników, w tym:  

 

• określić zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia  

• poinformować o konieczności stosowania przez pracowników środków ochrony 

indywidualnej, zabezpieczających przed skutkiem zagrożeń  

• określić sposób przechowywania i przemieszczania materiałów na terenie budowy 

Po zapoznaniu się z przepisami i zasadami bezpiecznego wykonywania robót 

pracownicy powinni potwierdzić pisemnie, iż zostali do tych odpowiednio 

przygotowani.  

 

5. Środki techniczne  

 
• zatrudniać pracowników o odpowiednich kwalifikacjach  

• pracownicy powinni posiadać odzież ochronną i obuwie ochronne, a podczas 

wykonywania prac na wysokości nosić kaski ochronne 

• prace na wysokości wykonywać z drabin przyściennych i rusztowań z zastosowaniem 

pasoszelek bezpieczeństwa 

• teren placu budowy na każdym etapie powinien zostać zabezpieczony ogrodzeniem 

przed dostępem osób trzecich i oznaczony zgodnie z przepisami.  

• strefy wejść do budynku należy zabezpieczyć daszkami przed upadkiem narzędzi i 

materiałów. 

• barierkami wydzielić strefy prowadzenia robót od stref ruchu pieszego.  

• wygrodzić strefy niebezpieczne  

• prace prowadzić zgodnie z przepisami BHP i ze sztuką budowlaną  

• materiały budowlane oraz materiały pochodzące z rozbiórki składować w sposób 

bezpieczny, w wyznaczonych do tego celu miejscach 

• używać sprzętu i narzędzi sprawnych, posiadających odpowiednie i aktualne atesty 

dopuszczenia do stosowania  

• prace należy prowadzić pod stałym nadzorem technicznym 
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OPIS TECHNICZNY 
 

 

do projektu budowlanego instalacji centralnego ogrzewania budynku  

Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich 

w miejscowości Mrozy, gm. Mrozy  

(dz. nr 43/1, obr. 0016) 

 

1 Podstawa opracowania 
• Umowa z Inwestorem. 

• Obowiązujące normy i przepisy. 

• Rysunki z projektu architektoniczno - budowlanego budynku j.w.  

• Dane techniczne wytyczne producentów urządzeń. 

• Uzgodnienia z Inwestorem o zakresie robót, zastosowanych rozwiązaniach  

  i materiałach. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w                                  

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie(Dz. U. Nr 75/02 poz.690 Nr 33/03 poz. 270). 

• PN-92/B-01706, PN-81/B-10700/00, PN-81/B-10700/10,  

      PN-81/B-10700/02, PN-83/B-10700/04). 

 

2 Przedmiot i zakres opracowania 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji 

centralnego ogrzewania w budynku Zakładu Poprawczego i Schroniska dla 

Nieletnich w miejscowości Mrozy,  gm. Mrozy (dz. nr 43/1).  

 

3 Charakterystyka budynku 
Opracowywany obiekt będzie budynkiem Zakładu Poprawczego i 

Schroniska dla Nieletnich. Dobudowana klatka schodowa będzie zasilana w ciepło 

z istniejącej kotłowni na olej opałowy umieszczonej w piwnicy budynku.  

 

4 Opis projektowanej instalacji centralnego ogrzewania 

4.1 Dane ogólne 

Zaprojektowano instalację centralnego ogrzewania wodną dwururową, pompową w 

systemie rozdzielaczowym, zasilaną z kotłowni usytuowanej w piwnicy budynku. 

Projektowane grzejniki na klatce schodowej zasilić z istniejących przewodów 

znajdujących się w piwnicy. 

 

Źródłem ciepła będzie kocioł na olej opałowy.  
 

 

Zapotrzebowanie ciepła na cele c.o.    2,6 kW  

 

Podstawą przyjęcia wartości zapotrzebowania na moc cieplną dla budynku 

są obliczenia wykonane w programie Audytor OZC. Współczynniki przenikania 

ciepła dla przegród przyjęto na podstawie projektu architektonicznego. 

Wszystkie prace montażowe należy wykonać zgodnie z wytycznymi 

producentów: rury oraz armatur wykorzystanych w projekcie.  

4.2 Przewody  

Projektowane przewody należy wykonać z rur stalowych ze szwem z 

usuniętym wypływem na całej długości wg PN-80/H-74244 lub z rur bez szwu wg 

PN-80/H-74219. Rury muszą posiadać świadectwo odbioru jakościowego ZETOM 
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 Przewody rozprowadzające należy prowadzić pod stropem piwnicy ze 

spadkiem 3‰ w kierunku rozdzielaczy. Połączenia pionów z poziomami należy 

wykonać poprzez ramiona samokompensujące wydłużenia cieplne. Długość ramion 

> 1,5 m. W celu ochrony przed siłami tnącymi oraz zabezpieczenia przed  

niekontrolowanym powstaniem punktu stałego przejścia przez przegrody należy 

wykonać w rurach osłonowych z PVC, PP, PE lub stali o średnicy dwukrotnie 

większej od nominalnej średnicy przewodu. Wolną przestrzeń należy wypełnić 

materiałem nieagresywnym, elastycznym lub pozostawić pustą. Rura ochronna 

powinna być dłuższa od grubości ściany lub stropu o minimum 2cm.  

4.3 Elementy grzejne (grzejniki) 

Jako elementy grzejne projektuje się grzejniki stalowe płytowe, 

kompaktowe np. Compact firmy RETTIG-PURMO.  Przy obliczeniu powierzchni 

grzejnej grzejników uwzględniono jej zwiększenie o 15% w celu zachowania 

rezerwy instalacyjnej. Rezerwa ta wymagana jest w przypadku zastosowania 

zaworów termostatycznych w celu zachowania stanu równowagi hydraulicznej 

całej instalacji. Wszystkie grzejniki zabudować – wykorzystać istniejące zabudowy 

4.4 Armatura odpowietrzająca 

Odpowietrzenie instalacji będzie realizowane poprzez odpowietrzniki 

ręczne na każdym z grzejników oraz odpowietrzniki automatyczne na końcówkach 

pionów. la odpowietrzenia instalacji zaprojektowano automatyczne odpowietrzniki. 

Należy je zamontować na końcówkach pionów, ponad najwyżej położonym 

grzejnikiem wraz z zaworem odcinającym kulowym wg poniższego schematu.  

 
 

4.5 Armatura regulacyjna przewodowa, odcinająca i spustowa 

Poszczególne obiegi - piony regulować za pomocą ręcznych zaworów 

podpionowych  np. ZO-751-AB firmy Comap montowanych na zasileniu. Na 

powrocie  zamontować  zawory  kulowe np. 6826 firmy Comap.  

4.6 Armatura regulacyjna grzejnikowa 

Grzejniki płytowe regulowane będą za pomocą zawór przygrzejnikowych 

np. ZT-R859 firmy Comap. Wkładki wyposażyć w głowice termostatyczne np. S1 

firmy Comap.  

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie, w pomieszczeniach o obliczeniowej temperaturze 20°C i wyższej 

należy zamontować głowice termostatyczne nie dopuszczające do zmniejszania 

temperatury powietrza w pomieszczeniu poniżej 16°C. 
 

Montaż zaworów wykonać zgodnie z instrukcją montażu i eksploatacji. Wartości 

nastaw na zaworach podano na rozwinięciu instalacji. Użytkowników instalacji 
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należy poinstruować o prawidłowej eksploatacji zaworów z głowicami 

termostatycznymi. 

4.7 Wymagania dotyczące wody obiegowej 

- Woda obiegowa w instalacji powinna spełniać warunki normy:PN-93/C-

04607. 

- Woda powinna być bez zawiesin i zanieczyszczeń. 

- Przed  napełnieniem instalację należy dokładnie przepłukać wodą surową. 

Płukanie instalacji powinno stanowić przejściowy warunek odbioru 

instalacji /protokół odbioru/. 

4.8 Izolacja termiczna 

Izolację cieplną należy zastosować na całej powierzchni prostych odcinków, 

połączeń przewodów, kształtek, armatury (bez siłowników zaworów 

regulacyjnych) i wykonać zgodnie z PN-00/B-02421.  

Przewody rozprowadzające na poziomie piwnicy należy zaizolować otulinami 

z wełny mineralnej w płaszczu ochronnym z folii aluminiowej niepalnej np. firmy 

Paroc lub Rockwool. 

Izolacja powinna posiadać atesty i dopuszczenia do stosowania w 

budownictwie. Izolacja powinna spełniać również wymagania ochrony p.poż.  

Montaż izolacji wykonać zgodnie z technologią producenta. 

Wymagania izolacji cieplnej przewodów i komponentów 

Lp. 

Rodzaj przewodu lub komponentu 

Minimalna grubość izolacji 

cieplnej 

(materiał 0,035 W/(m · K)) 

1 Średnica wewnętrzna do 22 mm  20 mm 

2 Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm 30 mm 

3 Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm 
równa średnicy 

wewnętrznej rury 

4 Średnica wewnętrzna ponad 100 mm 100 mm 

5 
Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzące 

przez ściany lub stropy, skrzyżowania przewodów 
½ wymagań z poz. 1-4 

6 

Przewody ogrzewań centralnych wg poz. 

1-4, ułożone w komponentach budowlanych   

między ogrzewanymi pomieszczeniami różnych 

użytkowników 

½ wymagań z poz. 1-4 

 

7 Przewody ułożone w podłodze 9 mm 

5 Uwagi 
 

1. Wykonawca, lub podmiot przystępujący do przetargu, powinien zapoznać się z 

dokumentacją i zaakceptować wszystkie dokumenty, wchodzące w skład dokumentacji. Z 

samego faktu uczestniczenia w przetargu wynika, iż Wykonawca zobowiązuje się do 

zrealizowania, zgodnie z zasadami dobrego wykonawstwa, kompletnej 

i nienagannie funkcjonującej instalacji. Wykonawca nie będzie mógł w późniejszym 

terminie ubiegać się o dodatkowe wynagrodzenie, motywując to złym zrozumieniem 

dokumentacji lub ewentualnym nie uwzględnieniem świadczenia w przedmiarze, ale 

przewidzianego w dokumentacji opisowej lub na planach, lub wynikającego z samej 

koncepcji. Wszelkie uwagi do dokumentacji wykonawca winien zgłosić projektantowi 

przed przystąpieniem do realizacji zamówienia, a ewentualne zmiany na etapie realizacji 

uzgodnić wcześniej z projektantem. Nie upoważnia to jednak wprost wykonawcy 

do żądania dodatkowego wynagrodzenia.  
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2.Przed rozpoczęciem robót należy zapoznać się z całością dokumentacji 

projektowej włącznie z projektami branżowymi i innymi istotnymi dla 

realizacji dokumentami. 

3.Wykonawca ma obowiązek  sprawdzić wszystkie wymiary w naturze. 

4.Należy sygnalizować jednostce projektowania wystąpienie kolizji i zagrożeń dla 

prawidłowej realizacji inwestycji przed przystąpieniem do robót. 

5. Wszystkie materiały i rozwiązania powinny posiadać wymagane prawem atesty, 

badania i certyfikaty. 

6.  Przy wykonywaniu robót należy stosować się do przepisów prawa, norm i 

 instrukcji producentów i dostawców materiałów budowlanych. 

7. Roboty budowlane należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną. 

 

WSZYSTKIE PRACE NA BUDOWIE WYKONYWAĆ NA PODSTAWIE 
PROJEKTÓW WYKONAWCZYCH 

 



                Nośnik energii                        Olej opałowy lekki                         Gaz płynny          Paliwo stałe ekogroszek               

Parametr c.o. + c.t. c.w.u. Ogółem c.o. + c.t. c.w.u. Ogółem c.o. + c.t. c.w.u. Ogółem

Obliczeniowe zapotrzebowanie cieplne [kW] 2,60 0,00 2,60 2,6 0,00 2,60 2,6 0,00 2,60

Roczne zapotrzebowanie cieplne [kWh] 20520 0,19 20520,19 20520 0,19 20520,19 20520 0,19 20520,19

Sprawność wytwarzania z nośnika ηHg 0,93 0,92 0,93 0,92 0,8 0,92

Sprawność akumulacji  ηHs 1 0,85 1 0,85 1 0,85

Sprawność transportu  ηHd 0,97 0,70 0,97 0,70 0,97 0,70

Sprawność regulacji  ηHd 0,98 0,85 0,98 0,85 0,98 0,85

Roczne końcowe zapotrzebowanie na energię 

[kWh]
23211,15 0,40 23211,55 23211,15 0,40 23211,55 26982,96 0,40 26983,36

Wartość opałowa paliwa [kWh/kg] 11,833 11,833 11,833 9,72 9,72 9,72 6,67 6,67 6,67

Roczna ilość paliwa [m
3
/t] 2,28 0,00 2,28 2387,98 0,04 2388,02 4,05 0,00 4,05

Jednostkowy koszt paliwa [zł/m3/t] 3813 3813 3813 2 2 2 800 800 800

Roczne koszty paliwa [zł] 8697,01 0,15 8697,16 4775,96 0,08 4776,04 3236,34 0,05 3236,39

Emisja CO2 [kg/a] 6158 4776 7484

Jednostkowy koszt 1 kWh [zł] 0,375 0,375 0,375 0,206 0,206 0,206 0,120 0,120 0,120

Wnioski:

              Optymalnym wariantem pod względem efektywności energetycznej jest wariant dla kotła gazowego i olejowego

              Najmniejsze koszty eksploatacji ma wariant na ekogroszek

              Najmniejszą emisję CO2 ma wariant na gaz GZ 50

Sporządził;

Analiza porównawcza systemów zaopatrzenia w energię cieplną dla zewnętrznej klatki schodowej w pawilonie nr 5 w Zakładzie Poprawczym 

i Schronisku dla Nieletnich

 w miejscowości Mrozy, gm. Mrozy,  dz. nr ew. 43/1, obr. 0016



MGR INŻ. BARTOSZ KOWALCZYK

PB

1

BRANŻA:

STADIUM:

SKALA DATA

NUMER RYSUNKU

SANITARNA

NR UPRAWN.

PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH

PROJEKTOWAŁ

MAZ/0515/POOS/06

TEMAT

RZUT PIWNICY - INSTALACJA C.O.
SKALA DATA

24.10.20171:100

ZAKŁAD POPRAWCZY I SCHRONISKO DLA NIELETNICH W MROZACH
UL. LEŚNA 8, 05-320 MROZY

 DOBUDOWA ZEWNĘTRZNEJ KLATKI SCHODOWEJ W PAWILONIE NR 5 W 
ZAKŁADZIE POPRAWCZYM I SCHRONISKU DLA NIELETNICH W MROZACH

   DZ. NR EW. 43/1, OBR. 0016 MROZY, GM. MROZY
OBIEKT KAT. XII

Rzut przyziemia i piwnicy

13
0

20
0

D
1

piwnica

16,46m²

klatka schodowa

gres

OBIEKT

INWESTOR

MGR INŻ. PIOTR GRAJEWSKI

SPRAWDZIŁ

MAZ/0210/PWOS/09

połączyć z istniejącą instalacją



MGR INŻ. BARTOSZ KOWALCZYK

PB

2

BRANŻA:

STADIUM:

SKALA DATA

NUMER RYSUNKU

SANITARNA

NR UPRAWN.

PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH

PROJEKTOWAŁ

MAZ/0515/POOS/06

TEMAT

RZUT PARTERU - INSTALACJA C.O.
SKALA DATA

24.10.20171:100

ZAKŁAD POPRAWCZY I SCHRONISKO DLA NIELETNICH W MROZACH
UL. LEŚNA 8, 05-320 MROZY

 DOBUDOWA ZEWNĘTRZNEJ KLATKI SCHODOWEJ W PAWILONIE NR 5 W 
ZAKŁADZIE POPRAWCZYM I SCHRONISKU DLA NIELETNICH W MROZACH

   DZ. NR EW. 43/1, OBR. 0016 MROZY, GM. MROZY
OBIEKT KAT. XII

OBIEKT

INWESTOR

MGR INŻ. PIOTR GRAJEWSKI

SPRAWDZIŁ

MAZ/0210/PWOS/09

Rzut parteru

90
200D2

13
0

20
0

D
1

parter

16,46m²

klatka schodowa

gres



MGR INŻ. BARTOSZ KOWALCZYK

PB

3

BRANŻA:

STADIUM:

SKALA DATA

NUMER RYSUNKU

SANITARNA

NR UPRAWN.

PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH

PROJEKTOWAŁ

MAZ/0515/POOS/06

TEMAT

RZUT I PIĘTRA - INSTALACJA C.O. SKALA DATA
24.10.20171:100

ZAKŁAD POPRAWCZY I SCHRONISKO DLA NIELETNICH W MROZACH
UL. LEŚNA 8, 05-320 MROZY

 DOBUDOWA ZEWNĘTRZNEJ KLATKI SCHODOWEJ W PAWILONIE NR 5 W 
ZAKŁADZIE POPRAWCZYM I SCHRONISKU DLA NIELETNICH W MROZACH

   DZ. NR EW. 43/1, OBR. 0016 MROZY, GM. MROZY
OBIEKT KAT. XII

OBIEKT

INWESTOR

MGR INŻ. PIOTR GRAJEWSKI

SPRAWDZIŁ

MAZ/0210/PWOS/09

Rzut I piętra

I piętro 90
200D2

16,46m²

klatka schodowa

gres

14
0

80
O

1


