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I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU. 
 

1. Podstawa opracowania. 

 

- mapa sytuacyjno-wysokościowa 1:500, 

- protokół narady koordynacyjnej nr 127/2018  wydany przez Urząd Miasta Kielce, 

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji, 

- warunki przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej wydane przez MPEC sp. z o.o.                

z siedzibą w Kielcach 

- uzgodnienia międzybranżowe z projektantami osiedla, 

- literatura fachowa, 

 

2. Przedmiot i zakres opracowania. 

 

 Opracowanie obejmuje projekt budowlany zewnętrznej instalacji odbiorczej c.o.                 

i c.w.u. z węzła cieplnego przy ulicy 1-go Maja 224 na działce o numerze ewidencyjnym 

19/12 obręb 0005 w Kielcach. 

 

3. Istniejący stan zagospodarowania terenu. 

 

Na terenie, na którym przewiduje się budowę zewnętrznej instalacji odbiorczej c.o. 

i c.w.u. zlokalizowane są obecnie - przewidywane do wyburzenia - budynki mieszkalne 

jednorodzinne, zieleńce, chodniki i drogi dojazdowe. 

Ukształtowanie terenu w miejscu budowy zewnętrznej instalacji odbiorczej c.o.                 

i c.w.u. nie ulegnie zmianie. 

 

4. Projektowane zagospodarowanie terenu. 

 

W ramach projektowanej inwestycji przewiduje się budowę zewnętrznych instalacji 

odbiorczych c.o. i c.w.u.. Instalacje te służyć będą do zasilania w ciepło i ciepłą wodę 
użytkową projektowanych budynków mieszkalnych na osiedlu. 

Na terenie, przez który przebiegać będzie zewnętrzna instalacja odbiorcza c.o.            

i c.w.u. zrealizowane zostaną budynki mieszkalne jednorodzinne, budynek usługowy, 

zieleńce, parkingi, chodniki i drogi dojazdowe. 

Projektowane instalacje zewnętrzne prowadzone będą pod ziemią. Na trasie 

zewnętrznej instalacji przewiduje się do jej prawidłowej obsługi budowę studni                        
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z zaworami odwadniającymi. 

 

5. Zestawienie podstawowych wielkości. 

 

 W ramach projektowanej inwestycji przewiduje się budowę zewnętrznych instalacji 

c.o. i c.w.u. o długościach odpowiednio: 

 - zewnętrzna instalacja c.o.   810mb, 

 - zewnętrzna instalacja c.w.u.  810mb. 

 Zewnętrzne instalacje odbiorcze wykonane będą z podwójnych rur preizolowanych 

i zasilać będą w ciepło i ciepłą wodę użytkową 50 budynków mieszkalnych 

jednorodzinnych. 

 

6. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu. 

 

 Określenia obszaru oddziaływania obiektu dokonano na podstawie Ustawy z dnia 7 

lipca 1994r. – Prawo budowlane oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 

lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych. 

 Obszar oddziaływania obiektu - zewnętrzne instalacje odbiorcze c.o. i c.w.u. - 

mieści się w całości na działkach, na których został zaprojektowany. 

 
II. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY. 

 
1. Podstawa opracowania. 

 

- mapa sytuacyjno-wysokościowa 1:500, 

- protokół narady koordynacyjnej nr 127/2018 wydany przez Urząd Miasta Kielce, 

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji, 

- warunki przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej wydane przez MPEC sp. z o.o.                

z siedzibą w Kielcach, 

- uzgodnienia międzybranżowe z projektantami osiedla, 

- literatura fachowa. 
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2. Przedmiot i zakres opracowania. 

 

 Opracowanie obejmuje projekt budowlany zewnętrznej instalacji odbiorczej c.o.               

i c.w.u. z węzła cieplnego przy ulicy 1-go Maja 224  na działce o numerze ewidencyjnym 

19/12 obręb 0005 w Kielcach. 

Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepła  w/g poniższego zestawienia wynosi : 
 
Qc.o. = 251,0 kW  , Qc.w.u.= 229,0 kW     Qc.o.+c.w.u= 480,0 kW 
 
 
Lp  Zadanie 

- etap 
Zapotrzebowanie 
na cele c.o.              
                 kW 

Ilość 
mieszkańców 

Zapotrzebowanie  
na cele c.w.u               
kW 

uwagi 

1 J+I 58,9 32 41,3  
2 A 38,1 54 61,4  
3 B+E 39,2 55 62,2  
4 C+D 42,0 61 67,5  
5 F+G+H 72,8 106 102,3  
 RAZEM 251,0 308 334,7 Dla całej 

inwestycji – 308 
mieszkańców  
Qcwumax= 
229,0 kW 

 
 

 

3. Istniejący stan zagospodarowania terenu. 

 

Na terenie, na którym przewiduje się budowę zewnętrznej instalacji odbiorczej c.o. 

i c.w.u. zlokalizowane są obecnie - przewidywane do wyburzenia - budynki mieszkalne 

jednorodzinne, zieleńce, chodniki i drogi dojazdowe. 

Ukształtowanie terenu w miejscu budowy zewnętrznej instalacji odbiorczej c.o.                 

i c.w.u. nie ulegnie zmianie. 

 

4. Informacje o przewidywanych zagrożeniach. 

 

 Projektowane zewnętrzne instalacje odbiorcze nie będą stwarzać zagrożenia dla 

środowiska oraz higieny i zdrowia przyszłych użytkowników tych instalacji. 

 

 

 

 



ZEWNĘTRZNE INSTALACJE ODBIORCZE Z WĘZŁA CIEPLNEGO W BUDYNKU 
PRZY ULICY  1-GO MAJA  W  KIELCACH 

 

5 

5. Opis zewnętrznych instalacji odbiorczych. 

 

5.1. Zewnętrzna instalacja odbiorcza c.o.. 

 

Projektuje się wodną zewnętrzną instalację odbiorczą c.o. na zewnątrz budynków      

w technologii rur preizolowanych. Przewiduje się – ze względu na ograniczoną przestrzeń 

w rejonie budynków – rurociągi podwójne na przykład TwinPipe (dwie rury stalowe ze 

szwem izolowane pianką poliuretanową o przewodności cieplnej l=0,027W/mK spienianą 
cyklopentanem w jednym płaszczu ochronnym wykonanym z polietylenu PE-HD). 

Rurociągi preizolowane układane będą bezpośrednio w ziemi w systemie 

samokompensacji. 

Parametry pracy instalacji tmax.=90°C, pmax =10,0 MPa. 

Projektowana zewnętrzna instalacja c.o. przebiegać będzie od węzła cieplnego do 

projektowanych budynków mieszkalnych. 

Projektuje się trzy wydzielone gałęzie zewnętrznej instalacji odbiorczej c.o. 

odcinane zaworami kulowymi w węźle cieplnym. 

Nad wodociągami należy rurociągi preizolowane ułożyć w rurach ochronnych 

stalowych z zastosowaniem płóz np. typu ,,TR” (wysokość płóz odpowiednio do średnicy 

płaszcza i rury osłonowej) produkcji na przykład Integra lub podobne. Na zakończenia rur 

osłonowych nad wodociągami zakładać manszety typu ,,N” na przykład produkcji Integra 

lub podobne. 

Przejścia rurociągów przez ściany zewnętrzne budynków wykonać zgodnie                 

z rysunkami nr 05 i 06. 

Przebieg zewnętrznej instalacji odbiorczej c.o. przedstawiono na rysunkach nr 01               

i nr 02. 

Spadki rurociągów instalacji projektuje się w kierunku studni S-1, S-2, S-3 i S-4 z 

zaworami spustowymi zgodnie ze schematem montażowym (rysunek nr 02). 

 

5.2. Zewnętrzna instalacja odbiorcza c.w.u.. 

 

Projektuje się wodną zewnętrzną instalację odbiorczą c.w.u. na zewnątrz budynków 

w technologii rur preizolowanych. Przewiduje się – ze względu na ograniczoną przestrzeń 

przy budynkach – rurociągi podwójne przykładowo SaniFlextra (dwie rury wykonane z 

sieciowanego polietylenu PEXa izolowane pianką poliuretanową o przewodności cieplnej 

l=0,026W/mK w jednym płaszczu ochronnym z polietylenu PE-HD). 
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Rurociągi preizolowane układane będą bezpośrednio w ziemi w systemie 

samokompensacji. 

Parametry pracy instalacji tmax.=85°C, pmax =1,0MPa. 

Projektowana zewnętrzna instalacja c.w.u. przebiegać będzie od węzła cieplnego 

do projektowanych budynków mieszkalnych równolegle do zewnętrznej instalacji c.o.. 

Projektuje się trzy wydzielone gałęzie zewnętrznej instalacji odbiorczej c.w.u. 

odcinane zaworami kulowymi w węźle cieplnym. 

Przejścia rurociągów przez ściany zewnętrzne budynków wykonać zgodnie                 

z rysunkami nr 05 i 06 

Przebieg zewnętrznej instalacji odbiorczej c.w.u. przedstawiono na rysunkach nr 01               

i nr 03. 

Spadki rurociągów instalacji projektuje się w kierunku studni S-1, S-2, S-3 i S-4 z 

zaworami spustowymi zgodnie ze schematem montażowym (rysunek nr 03). 

 

6. Spusty i odpowietrzenia. 

 

Spust wody z rurociągów zewnętrznej instalacji odbiorczej c.o. i c.w.u. przewiduje 

się poprzez projektowane zawory odwadniające zlokalizowane w projektowanych 

studniach z kręgów betonowych. 

Odpowietrzenie rurociągów zewnętrznej instalacji odbiorczej c.o. i c.w.u. 

przewiduje się poprzez istniejące instalacje wewnętrzne budynków oraz odpowietrzenia             

w pomieszczeniu węzła cieplnego. 

 Lokalizacja studni oraz szczegóły ich wykonania wg rysunków. 

 

7. Skrzyżowania z uzbrojeniem. 

 

Projektowane zewnętrzne instalacje odbiorcze c.o. i c.w.u. krzyżować się będą z: 

- kanalizacjami deszczowymi, 

- kanalizacjami sanitarnymi, 

- wodociągami. 

W miejscach skrzyżowań przyłącza z uzbrojeniem istniejącym i projektowanym 

wcześniej wykonanym, należy wykonać przekopy kontrolne w celu dokładnego ustalenia 

posadowienia uzbrojenia. 

Prace ziemne przy istniejącym uzbrojeniu podziemnym należy wykonywać ręcznie            

z zachowaniem szczególnej ostrożności. 
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. 

 

8. Instalacja sygnalizacji zawilgocenia.  

 

Na projektowanym przyłączu przewiduje się połączenie przewodów instalacji 

alarmowej w mufach. 

W pomieszczeniu węzła cieplnego przewody instalacji alarmowej (osłonięte 

koszulkami elektroizolacyjnymi) połączyć za pomocą listew zaciskowych elektrycznych 

montowanych poza końcówkami termokurczliwymi. W miejscu tym należy również do rur 

stalowych przyspawać uziemienia. 

Szczegóły połączeń instalacji alarmowej pokazano na rysunku nr 04. 

 

9. Zagospodarowanie odpadów. 

 

Urobek z wykopów przewidziany do częściowego zasypania wykopów gromadzić            
w ustalonym do tego celu miejscu. Wierzchnią warstwę gruntu (humus) przewidzianą do 

odtworzenia zieleńców gromadzić w miejscu jw. oddzielając go od pozostałego urobku. 

Nadmiar urobku wywieźć na wysypisko śmieci. 

 

10. Wykonawstwo robót. 

 

Prace przy wykonywaniu przyłącza sieci ciepłowniczej winny być wykonywane 

przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia oraz przeszkolone w wykonywaniu 

sieci ciepłowniczych w wybranej do realizacji technologii rur preizolowanych. 

 

Przedmiotem odbioru technicznego są n/w roboty: 

 - podsypka piaskowa (stopień zagęszczenia 98%), 

 - spawy (min. 3 klasa dokładności) – 100% spawów poddać badaniom nieniszczącym, 

 - próba ciśnieniowa rurociągów (ciśnienie 1,0MPa), 

 - sprawdzenie połączeń systemu alarmowego (reflektometrem), 

 - próba szczelności złączy izolacyjnych, 

 - płukanie rurociągów, 

 - zasypka piaskowa (stopień zagęszczenia 98%). 

Całość wykonać zgodnie z WTWiORBM , Warunkami Technicznymi Wykonania          

i Odbioru Sieci Ciepłowniczych z Rur i Elementów Preizolowanych oraz wytycznymi 
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producenta elementów preizolowanych. 

 Przed zasypaniem wykopów należy wykonać inwentaryzację geodezyjną przyłącza 

sieci ciepłowniczej z zaznaczeniem muf oraz skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem 

podziemnym. W inwentaryzacji należy podać rzędne góry płaszcza sieci ciepłowniczej        

i rzędne uzbrojenia krzyżującego się z siecią ciepłowniczą. 
 Plac budowy zabezpieczyć barierami ochronnymi i oznakować a przejścia dla 

pieszych wyposażyć w kładki z poręczami. 

 

 

 

 

III. INFORMACJA DOTYCZ ĄCA BEZPIECZEŃSTWA                                   
I OCHRONY ZDROWIA. 

 

1. Zakres robót budowlanych. 

 

Zamierzenie budowlane obejmuje wykonanie zewnętrznych instalacji odbiorczych c.o. 

i c.w.u. układanych bezpośrednio w ziemi. Przebiegać one będą od projektowanego na 

osiedlu węzła cieplnego do 50-ciu budynków mieszkalnych zlokalizowanych w rejonie 

ulicy 1-go Maja 224 w Kielcach. 

Roboty wykonywane będą w kolejności jak niżej: 

- organizacja placu budowy i zaplecza budowy, 

- wykonanie wykopów sprzętem mechanicznym i ręcznie (ręcznie w pobliżu 

istniejącego uzbrojenia podziemnego) z częściowym wywozem urobku na miejskie 

wysypisko śmieci, 

- zabezpieczenie podziemnego uzbrojenia przed uszkodzeniem, 

- wykonanie podsypki piaskowej ubitej sprzętem mechanicznym, 

- ułożenie w wykopie elementów zewnętrznych instalacji odbiorczych, 

- spawanie i łączenie elementów zewnętrznych instalacji odbiorczych, 

- wykonanie prób szczelności rurociągów i badań ultradźwiękowych spawów, 

- połączenie systemu alarmowego, 

- mufowanie połączeń i zakończeń rurociągów, 

- zamurowanie przejść rurociągów w budynków, 

- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej zewnętrznych instalacji odbiorczych              

i uzbrojenia podziemnego, 

- wykonanie zasypki piaskowej z ubiciem ręcznym i sprzętem mechanicznym, 
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- zasypanie wykopów, 

- wykonanie próby na gorąco zewnętrznych instalacji odbiorczych  w wyznaczonym 

przez eksploatatora terminie. 

 

2. Istniejące obiekty budowlane. 

 

- jezdnie, chodniki, 

- uzbrojenie podziemne, 

- budynki mieszkalne. 

 

3. Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie. 

 

- wykopy, 

- nasypy urobku, 

- rurociągi ułożone poza wykopem. 

 

4. Przewidywane zagrożenia. 

 

- obsunięcie ziemi, 

- wpadnięcie do wykopu, 

- uderzenie, pochwycenie przez pracujący sprzęt, 
- przygniecenie, 

- działanie czynników chemicznych (malowanie, montaż izolacji termicznej z wełny 

mineralnej), 

- działanie temperatury (spawanie, lutowanie, ruch próbny zewnętrznych instalacji), 

- porażenie prądem przy skrzyżowaniach wykopu z kablami energetycznymi, 

obsługą spawarki, używanie narzędzi o napędzie elektrycznym, 

- uszkodzenia wodociągu, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, 

- możliwość powstania pożaru lub wybuchu (spawanie gazowe), 

- możliwość wystąpienia wypadku przy przenoszeniu ciężkich elementów 

prefabrykowanych i rurociągów. 

 

5. Środki zapobiegawcze. 

 

- teren budowy oznaczyć tablicami ostrzegawczymi i oświetlić, 
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- teren budowy ogrodzić, 
- w miejscach krzyżowania się zewnętrznych instalacji odbiorczych z kablami 

energetycznymi, wodociągami, kanalizacją deszczową i sanitarną wykonać ręcznie 

przekopy kontrolne z zachowaniem szczególnej ostrożności, 

- zorganizować bezpieczny ruch pracowników np. drabiny złazowe do wykopu, 

- zorganizować bezpieczny ruch osób postronnych np. kładki z poręczami, 

- stosować sprawne narzędzia pracy i sprawny osprzęt elektryczny, 

- stosować środki ochrony osobistej, 

- stosować ochronę porażeniową, 
- praca nie może być rozpoczęta ani kontynuowana do czasu zmniejszenia ryzyka 

zawodowego do poziomu dopuszczalnego, 

- odpady asfaltowej nawierzchni, bezpośrednio po ich wytworzeniu, powinny zostać 
przetransportowane do wytwórni asfaltu celem ponownego przerobienia na masę 
asfaltową. 

 

6. Uwagi ogólne. 

 

- przeprowadzić szkolenie na stanowiskach pracy z zakresu BHP przy pracach 

ziemnych, drogowych, rozbiórkowych, budowlanych, spawalniczych i układaniu 

rurociągów, 

- przeszkolić pracowników o zakresie działania w przypadku wystąpienia 

zagrożenia, 
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IV. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW. 

Elementy systemu rur preizolowanych 
 

1. Rura preizolowana 2xφ60,3x2,9/200      mb. 25 

2. Rura preizolowana 2xφ48,3x2,6/160      mb. 23 

3. Rura preizolowana 2xφ42,4x2,6/160      mb. 135 

4. Rura preizolowana 2xφ33,7x2,6/140      mb. 60 

5. Rura preizolowana 2xφ26,9x2,6/125      mb. 274 

6. Rura preizolowana podwójna φ50/32 − 140     mb. 72 

7. Rura preizolowana podwójna φ40/28 − 140     mb. 170 

8. Rura preizolowana podwójna φ32/22 − 125     mb. 90 

9. Rura preizolowana podwójna φ28/22 − 110     mb. 451 

10. Łuk preizolowany 900 równoramienny 2xφ60,3x2,9/200 

(L ramion 1000 mm)        szt. 3 

11. Łuk preizolowany 900 równoramienny pionowy 2xφ60,3x2,9/200 

(L ramion 1000 mm)        szt. 1 

12. Łuk preizolowany 900 równoramienny 2xφ48,3x2,6/160 

(L ramion 1000 mm)        szt. 1 

13. Łuk preizolowany 900 równoramienny pionowy 2xφ48,3x2,6/160 

(L ramion 1000 mm)        szt. 1 

14. Łuk preizolowany 900 równoramienny 2xφ42,4x2,6/160 

(L ramion 1000 mm)        szt. 8 

15. Łuk preizolowany 900 równoramienny pionowy 2xφ42,4x2,6/160 

(L ramion 1000 mm)        szt. 1 

16. Łuk preizolowany 900 równoramienny 2xφ33,7x2,6/140 

(L ramion 1000 mm)        szt. 8 

17. Łuk preizolowany 900 równoramienny 2xφ26,9x2,6/125 

(L ramion 1000 mm)        szt. 19 

18. Łuk preizolowany 900 równoramienny pionowy 2xφ26,9x2,6/125 

(L ramion 1000 mm)        szt. 50 

19. Złączka kolanowa zaprasowywana φ50      szt. 8 

20. Złączka kolanowa zaprasowywana φ40      szt. 16 

21. Złączka kolanowa zaprasowywana φ32      szt. 14 



ZEWNĘTRZNE INSTALACJE ODBIORCZE Z WĘZŁA CIEPLNEGO W BUDYNKU 
PRZY ULICY  1-GO MAJA  W  KIELCACH 

 

12 

22. Złączka kolanowa zaprasowywana φ28      szt. 131 

23. Złączka kolanowa zaprasowywana φ22      szt. 121 

24. Trójnik preizolowany prosty 2xφ60,3/200 − 2xφ60,3/200   szt. 1 

25. Trójnik preizolowany prosty 2xφ48,3/160 − 2xφ42,4/160   szt. 2 

26. Trójnik preizolowany prosty 2xφ48,3/160 − 2xφ26,9/125   szt. 2 

27. Trójnik preizolowany prosty 2xφ42,4/160 − 2xφ33,7/140   szt. 2 

28. Trójnik preizolowany prosty 2xφ42,4/160 − 2xφ26,9/125   szt. 7 

29. Trójnik preizolowany prosty 2xφ33,7/140 − 2xφ26,9/125   szt. 10 

30. Trójnik preizolowany prosty 2xφ26,9/125 − 2xφ26,9/125   szt. 23 

31. Złączka T-owa zaprasowywana φ50/φ50      szt. 1 

32. Złączka T-owa zaprasowywana φ50/φ40      szt. 2 

33. Złączka T-owa zaprasowywana φ50/φ28      szt. 2 

34. Złączka T-owa zaprasowywana φ50/φ22      szt. 2 

35. Złączka T-owa zaprasowywana φ40/φ40      szt. 2 

36. Złączka T-owa zaprasowywana φ40/φ32      szt. 3 

37. Złączka T-owa zaprasowywana φ40/φ28      szt. 10 

38. Złączka T-owa zaprasowywana φ40/φ22      szt. 1 

39. Złączka T-owa zaprasowywana φ32/φ32      szt. 3 

40. Złączka T-owa zaprasowywana φ32/φ28      szt. 16 

41. Złączka T-owa zaprasowywana φ32/φ22      szt. 5 

42. Złączka T-owa zaprasowywana φ28/φ28      szt. 12 

43. Złączka T-owa zaprasowywana φ28/φ22      szt. 17 

44. Złączka T-owa zaprasowywana φ22/φ22      szt. 24 

45. Zawór spustowy preizolowany Dn20 na rurę 2xφ48,3x2,6/160   kpl. 2 

46. Zawór spustowy preizolowany Dn20 na rurę 2xφ42,4x2,6/160   kpl. 1 

47. Zawór spustowy preizolowany Dn20 na rurę 2xφ26,9x2,6/125   kpl. 1 

48. Redukcja preizolowana 2xφ60,3/200 − 2x φ48,3/160    szt. 2 

49. Redukcja preizolowana 2xφ48,3/160 − 2x φ42,4/160    szt. 3 

50. Redukcja preizolowana 2xφ42,4/160 − 2x φ33,7/140    szt. 6 

51. Redukcja preizolowana 2xφ33,7/140 − 2x φ26,9/125    szt. 8 

52. Redukcja φ50/φ40         szt. 3 

53. Redukcja φ40/φ32         szt. 8 

54. Redukcja φ32/φ28         szt. 15 
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55. Redukcja φ28/φ22         szt. 8 

56. Mufa termokurczliwa sieciowana radiacyjnie z korkami zgrzewanymi i pianką na rurę 
o średnicy płaszcza φ200        kpl. 9 

57. Mufa termokurczliwa sieciowana radiacyjnie z korkami zgrzewanymi i pianką na rurę 
o średnicy płaszcza φ160        kpl. 58 

58. Mufa termokurczliwa sieciowana radiacyjnie z korkami zgrzewanymi i pianką na rurę 
o średnicy płaszcza φ140        kpl. 49 

59. Mufa termokurczliwa sieciowana radiacyjnie z korkami zgrzewanymi i pianką na rurę 
o średnicy płaszcza φ125        kpl. 179 

60. Mufa termokurczliwa sieciowana radiacyjnie z korkami zgrzewanymi i pianką na rurę 
o średnicy płaszcza φ110        kpl. 2 

61. Mufa teowa 140/140 termokurczliwa sieciowana radiacyjnie z korkami zgrzewanymi i 

pianką          kpl. 5 

62. Mufa teowa 140/125termokurczliwa sieciowana radiacyjnie z korkami zgrzewanymi i 

pianką          kpl. 3 

63. Mufa teowa 140/110 termokurczliwa sieciowana radiacyjnie z korkami zgrzewanymi i 

pianką          kpl. 15 

64. Mufa teowa 125/125 termokurczliwa sieciowana radiacyjnie z korkami zgrzewanymi i 

pianką          kpl. 2 

65. Mufa teowa 125/110 termokurczliwa sieciowana radiacyjnie z korkami zgrzewanymi i 

pianką          kpl. 14 

66. Mufa teowa 110/110 termokurczliwa sieciowana radiacyjnie z korkami zgrzewanymi i 

pianką          kpl. 12 

67. Mufa kolanowa 140 termokurczliwa sieciowana radiacyjnie z korkami zgrzewanymi i 

pianką          kpl. 18 

68. Mufa kolanowa 125 termokurczliwa sieciowana radiacyjnie z korkami zgrzewanymi i 

pianką          kpl. 7 

69. Mufa kolanowa 110 termokurczliwa sieciowana radiacyjnie z korkami zgrzewanymi i 

pianką          kpl. 14 

70. Końcówka termokurczliwa na rurę 2xφ60,3/200     szt. 1 

71. Końcówka termokurczliwa na rurę 2xφ48,3/160     szt. 1 

72. Końcówka termokurczliwa na rurę 2xφ42,4/160     szt. 1 

73. Końcówka termokurczliwa na rurę 2xφ26,9/125     szt. 50 

74. Kapturek ochronny podwójny dla rury φ50−32/140    szt. 2 

75. Kapturek ochronny podwójny dla rury φ40−28/140    szt. 1 
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76. Kapturek ochronny podwójny dla rury φ28−22/110    szt. 50 

77. Łączniki zaciskowe przewodów sygnalizacyjnych   6 opak. (po 100 szt.) 

78. Podtrzymki do przewodów sygnalizacyjnych   23 opak. (po 50 szt.) 

79. Taśma ostrzegawcza       mb. 1650 

 
Elementy pozostałe 

 
01 Rura ochronna - stalowa przewodowa czarna φ273,0x5,0   mb. 1 

02 Rura ochronna - stalowa przewodowa czarna φ219,1x4,5   mb. 1 

03 Rura ochronna - stalowa przewodowa czarna φ168,3x4,0   mb. 30 

04 Zawór odcinający kulowy gwintowany DN50, tmax=100°C, p=10bar  szt. 2 

05 Zawór odcinający kulowy gwintowany DN40, tmax=100°C, p=10bar  szt. 1 

06 Zawór odcinający kulowy gwintowany DN32, tmax=100°C, p=10bar  szt. 2 

07 Zawór odcinający kulowy gwintowany DN25, tmax=100°C, p=10bar  szt. 1 

08 Zawór odcinający kulowy gwintowany DN20, tmax=100°C, p=10bar  szt. 8 

09 Właz kanałowy typu ciężkiego φ800 z zamknięciem    szt. 4 

10 Nakrywa nastudzienna żelbetowa na krąg φ1000 z otworem φ800  szt. 4 

11 Krąg studzienny betonowy φ1000, wysokość 500 mm    szt. 4 

12 Krąg studzienny betonowy φ1000, wysokość 300 mm     szt. 4 

13 Płyta denna żelbetowa dla kręgu φ1000      szt. 4 
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O Ś W I A D C Z E N I E 
 
                   

Oświadczamy, że projekt budowlany INSTALACJI ZEWNĘTRZNYCH 
C.O. I C.W.U.    dla 50 budynków  mieszkalnych 
jednorodzinnych oraz budynku usługowego                             
Kielce ul. 1 Maja 224 dz. nr ewid. 19/12 

  został sporządzony zgodnie  z obowiązującymi przepisami  oraz zasadami wiedzy 

technicznej. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Podpis 1 .................................................... 
 
 
 
 
 
 

Podpis 2. .................................................. 
 




























