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1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest ocena techniczna istniejącej maszynowni pomp ciepła
będącej źródłem ciepła dla budynku Klubu Żeglarskiego w Sopocie.

1.2. Podstawa opracowania.

– zlecenie Inwestora
– obowiązujące normy i przepisy
– literatura techniczna dotycząca tematu

1.3. Cel i zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie obejmuje następujące instalacje:

- Instalacja ciepła technologicznego

2.0. Opis istniejących instalacji.

2.1. Opis ogólny obiektu.

W budynku znajdują się pomieszczenia administracyjne Klubu Żeglarskiego, pomieszczenia
magazynowe,  zespół  szatniowo-sanitarny  oraz  suszarnie.  Do  celów  grzewczych
wykorzystywana  jest  instalacja  grzewcza  grzejnikowa  oraz  instalacja  ogrzewania
podłogowego. 
Źródłem ciepła dla budynku jest gruntowa pompa ciepła typu solanka / woda o mocy około
70kW. 
Pompa  pobiera  wodę  z  odwiertu  głębinowego  i  po  schłodzeniu  tłoczy  w  dugi  odwiert,
jednocześnie generując czynnik grzewczy o parametrach 50/40’C.  Dodatkowo pompa ciepła
wspomagana jest przez kocioł elektryczny o mocy 24kW. Drugi kocioł służy wyłącznie do
produkcji CWU.    

Zestawienie mocy grzewczych dla budynku
- instalacja grzewcza – grzejnikowa – 60,7 kW
- instalacja grzewcza – ogrzewanie podłogowe – 25,6 kW     
RAZEM: – 86,3 kW

2.2. Ocena stanu technicznego

W trakcie inwentaryzacji oraz stwierdzono zły stan techniczny urządzeń. 

1. Pompa ciepła, pompy obiegowe wody grzewczej oraz armatura są już mocno 
wyeksploatowane. Średni wiek urządzeń to około 15 lat. Jedynie podgrzewacz 
pojemnościowy CWU ma wiek około 2 lat. 

2. Pompa ciepła ma wymienione sprężarki na nowe, które można spróbować odsprzedać.

3. Woda głębinowa pobierana z odwiertów jest zasolona z uwagi na bliskość morza  i ma
silnie  korozyjny charakter.  Spowodowało  to  trwałe  uszkodzenia  pompy obiegowej
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solanki.  Nie  ma  pewności  czy  wymiennik  ciepła  solanka  /  woda  również  nie
skorodował i jest czy jest szczelny.

4. Podczas oględzin stwierdzono drobne przecieki.

2. Dodatkowo stwierdzono że:
-  przejścia rur przez przegrody są prowadzone bez rur osłonowych.

- w licznych przypadkach brak izolacji cieplnej na rurach. 
- zawiesia (mocowania rur) nie są systemowe, a wykonywane na budowie.

3.0.  Wnioski i zalecenia

W wyniku przeprowadzonych oględzin zaleca się całkowitą wymianę istniejącej solankowej 
pompy ciepła na nową.
Zaleca się montaż nowej pompy ciepła powietrznej w miejsce pompy solankowej. 

Powietrzna pompa ciepła nie będzie mała kontaktu z agresywną solanką. 
Dodatkowo będzie charakteryzować się największą sprawnością latem – gdzie następują duże
pobory CWU.

Należy zastosować nowoczesny schemat technologiczny, w którym produkcja ciepłej wody 
nastąpi za pośrednictwem pompy ciepła, a nie tak jak teraz, za pomocą kotła elektrycznego.

4.0. Zdjęcia
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Arkusz danych LA 60TU

Wysokowydajna pompa ciepła powietrze/woda z dwoma poziomami pracy
Maks. temperatura zasilania: 65 °C
Kolor obudowy: biały aluminium

Pompa ciepła obiegu grzewczego do instalacji zewnętrznej ze sterownikiem pomp
ciepła do montażu naściennego z dwoma sprężarkami do redukcji mocy przy
niepełnym obciążeniu. Wyciszenie dzięki zastosowaniu dwóch wolnoobrotowych
wentylatorów EC-3D, hermetycznej komory sprężarki i swobodnie zawieszonej płyty
podstawy sprężarki do odsprzężenia dźwięków materiałowych. Wysokie
współczynniki wydajności dzięki zastosowaniu wysokowydajnego parownika,
elektronicznego zaworu rozprężnego i spełnieniu wymagań zgodnie z EN 14511 dla
większych strumieni objętościowych po stronie odbiorników ciepła. Sensoryczne
nadzorowanie obiegu chłodniczego dla energetycznie efektywnego odszraniania;
integrowane liczenie ilości ciepła (wskazanie obliczonej ilości ciepła dla ogrzewania
i podgrzewania ciepłej wody użytkowej na menedżerze pompy ciepła WPM
EconPlus). Dostęp do prac serwisowych od strony wydmuchu, przy instalacji w
pobliżu ściany należy przestrzegać minimalnych odległości. Łatwy transport za
pomocą wózka podnośnego (z możliwością dolnego podjazdu) lub uchwytów
dźwigowych. Konstrukcja uniwersalna z dwoma sprężarkami dla eksploatacji
modulowanej, z opcjonalnym podgrzewaniem ciepłej wody użytkowej i elastycznymi
możliwościami rozszerzenia: 
 - biwalentny lub biwalentny regeneracyjny tryb pracy
 - Systemy rozdzielcze z niemieszanymi i mieszanymi obiegami grzewczymi

 Przy temperaturze zewnętrznej -10 °C można osiągnąć maksymalną temperaturę
zasilania 60 °C. integrowany czujnik obiegu zasilania i powrotu; czujnik zewnętrzny
(standard NTC-2) w zakresie dostawy. Elektryczny przewód połączeniowy EVL ..UE
pomiędzy pompą ciepła a sterownikiem pompy ciepła należy zamówić osobno. 

Dane techniczne
Dimplex Wysokowydajna pompa ciepła powietrze/woda z dwoma poziomami pracy (średniotemperaturowe)

Znak zamówieniowy LA 60TU
Kolor obudowy biały aluminium 
Maks. temperatura zasilania 65 °C
Dolna granica zastosowania źródła ciepła (tryb ogrzewania) / Górna granica zastosowania źródła ciepła
(tryb ogrzewania)

-22 do 35 °C

 / COP A-7/W35* 21,2 kW / 3,0 
 / COP A-7/W35* 39,2 kW / 2,9 
Moc grzewcza A2/W35 / COP A2/W35* 26,4 kW / 3,7 
Moc grzewcza 2 sprężarki A2/W35 / COP A2/W35* 50,0 kW / 3,6 
 / COP A7/W35* 31,9 kW / 4,3 
 / COP A7/W35* 60,1 kW / 4,1 
 / COP A10/W35* 33,6 kW / 4,4 
 / * 64,6 kW / 4,2 
Pobór znamionowy według EN 14511 przy A2/W35 14,9 kW
Znamionowy pobór mocy według EN 14511 dla A7/W35 15 kW
Poziom ciśnienia akustycznego w 10  m 50 dB (A)
Oznaczenie czynnika chłodniczego / Ilość czynnika chłodniczego R417A  / 20,9 kg
Maks. natężenie przepływu wody grzewczej / Strata ciśnienia 10,4 m³/h / 8300 Pa
Przepustowość źródła ciepła min. 14000 m³/h
wymiary (szer. x wys. x gł.)** 1900 x 2300 x 1000 mm
Ciężar 915 kg
Napięcie zasilania 3/N/PE ~400 V, 50 Hz 
Prąd rozruchowy z rozrusznikiem łagodnym 78 A
Sposób  odszraniania Odwrócenie obiegu 
Przyłącze grzania 2 cal
*Osiągalne temperatury zasilania w zależności od temperatury dolnego źródła ciepła można zaczerpnąć z diagramu limitów pracy.
**Proszę uwzględnić, że potrzebne będzie dodatkowe miejsce dla przyłączenia rur, obsługi  i konserwacji.
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Wyposażenie urządzenia LA 60TU

Opis Typ-nr
Numer
artykułu

Ilości
przykładowe

Sztuk Cena

Pompa ciepła
Wysokowydajna pompa ciepła powietrze/woda z dwoma poziomami
pracy

LA 60TU 362330 1   

Przewód sterowniczy 10 m dla WPM EconPlus / WPM EconR EVL 10UE 363520 1   
Przewód sterowniczy 20 m dla WPM EconPlus / WPM EconR EVL 20UE 363530    
Przewód sterowniczy 30 m dla WPM EconPlus / WPM EconR EVL 30UE 363540    
Przewód sterowniczy 40 m dla WPM EconPlus / WPM EconR EVL 40UE 363550    
Podzespół rurowy dla wysokoefektywnej pompy ciepła
powietrze/woda

RBS 60U 362470    

Akcesoria hydrauliczne
Uniwersalny zbiornik buforowy 500 l* PSW 500 339210    
Stojący zbiornik buforowy 1000 l PSW 1000 361640 1   
   Grzałka zanurzeniowa 4,5 kW; ~230 V CTHK 630 363610    
   Grzałka 2,0 kW CTHK 631 336180    
   Grzałka 2,9 kW CTHK 632 CTHK 632 335910    
   Grzałka 4,5 kW CTHK 633 CTHK 633 322140    
   Grzałka 6,0 kW CTHK 634 CTHK 634 322150    
   Grzałka zanurzeniowa 7,5 kW; ~400 V CTHK 635 322160 4   
   Grzałka 9,0 kW CTHK 636 CTHK 636 322170    
Moduł ciepłej wody / moduł niemieszanego obiegu grzewczego* WWM 50 364250    
Podzespół rurowy dla wysokoefektywnej pompy ciepła
powietrze/woda

RBS 60U 362470    

Wyposażenie dodatkowe przygotowania ciepłej wody
Zbiornik ciepłej wody 800l z 3 wymiennikami ciepła WWSP 885S 364270 1   
   Ogrzewanie kołnierzowe do ciepłej wody FLH 60 338060    
   Ogrzewanie kołnierzowe do ciepłej wody FLHU 70 338070 1   
   Ogrzewanie kołnierzowe do ciepłej wody FLH 90 366130    
   Ogrzewanie kołnierzowe FLH 25M FLH 25M 349430    
   Układ zaworów zabezpieczających SVK 852 326660    
   Armatura solaru SA 1 SA 1 324990    
Zbiornik kombinacyjny dla ogrzewania i centralnego podgrzewania
przepływowego wody pitnej*

PWD 1250 362890    

Seria pomp DN 32 do bezpośredniego podłączenia zbiornika ciepłej
wody

WPG 32 356040    

Wyposażenie dodatkowe techniki regulacji
Rozszerzenie dla podłączenia sieci Ethernet NWPM 356960    
Rozszerzenie dla przyłączenia magistrali KNX/EIB EWPM 356970    
Rozszerzenie dla połączenia typu Modbus LWPM 410 339410    
Pilot zdalnego sterowania WPM 2006/2007/EconPlus/R* AP PGD 356570    
Czujnik temperatury NTC-10 z tuleją metalową NTC-10M 363600    
Czujnik temperatury zewnętrznej w obudowie FG 3115 336620    
Termostat ogrzewania i ciepłej wody KRRV 003 322070    
Akcesoria dodatkowe termiki słonecznej
Stacja solarna ciepłej wody SST 25 348430    
* Dodatkowe szczególne wyposażenie do dyspozycji / wymagane

Adnotacja:
Moc grzewcza i współczynnik wydajności według EN 14511 przy A2/W35 (A2 = temperatura powietrza na wlocie +2 °C, W35 = temperatura wody
grzewczej na wylocie +35 °C)

Ważna wskazówka:
Kombinacja komponentów i podana ilość przedstawia niewiążące przykładowe urządzenie, które musi być sprawdzone i dopasowane według
indywidualnych potrzeb. Wielkość pompy powinna zostać sprawdzona według spadku ciśnienia urządzenia i minimalnego przepływu wody grzewczej
pompy ciepła.
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1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem  opracowania  jest  projekt   budowlany  maszynowni  pomp  ciepła  dla  Klubu
Żeglarskiego w Sopocie.

1.2. Podstawa opracowania.

– zlecenie Inwestora
– obowiązujące normy i przepisy
– literatura techniczna dotycząca tematu

1.3. Cel i zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie obejmuje następujące instalacje:

- Instalacja ciepła technologicznego,

2.0. Opis projektowanych instalacji.

2.1. Instalacja ciepła technologicznego.

Przewiduje się zasilane urządzeń grzewczych z maszynowni powietrznych pomp ciepła. 
Podstawowym  źródłem  ciepła  będą  powietrzne  pompy  ciepła  wspomagane  istniejącym
kotłem elektrycznym. 
Do  celów  grzewczych  przewidziano  zasilanie  grzejników  wodnych  oraz  ogrzewania
podłogowego. 
Parametry czynnika grzewczego 50/40‘C.

Zestawienie mocy grzewczych:
- instalacja grzewcza – grzejnikowa – 60,7 kW
- instalacja grzewcza – ogrzewanie podłogowe – 25,6 kW     
RAZEM: – 86,3 kW

2.1.1. Izolacja ciepłochronna.

Przewody grzewcze zaizolować ciepłochronnie za pomocą otulin o grubości 

Lp Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubość izolacji cieplnej

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

½ wymagań z poz. 1-4
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budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami różnych użytkowników

7 Przewody wg poz. 6 ułożone w podłodze 6 mm

Izolacja  nie  może  posiadać  żadnych  przerw  w  przejściach  przez  osłony,  zwłaszcza  w
przejściach przez ściany i inne płyty. Każda rura powinna być izolowana osobno.

2.1.2. Próba hydrauliczna instalacji C.T.

Należy wykonać 2 próby instalacji:
1- próba hydrauliczna na ciśnienie 6,0 bar 
2- próba  "na  gorąco"  z  regulacją.  Próba  przy  ciśnieniu  roboczym.  Próba  może  być
przeprowadzona  na  całej  instalacji  bądź  na  części  zainstalowanych  urządzeń.  Ostateczną
regulację instalacji przeprowadzić w czasie 72 godzinnego ruchu próbnego.
Przed wykonaniem prób i regulacji należy przepłukać instalację aż do osiągnięcia całkowitej
czystości.
Próby instalacji wykonać zgodnie z PN-92/M-34031.

2.1.3. Zabezpieczenie antykorozyjne.

Rurociągi i armaturę sieci cieplnej należy zabezpieczyć powłokami antykorozyjnymi.
Przed malowaniem antykorozyjnym wszystkie powierzchnie należy oczyścić do 
pierwszego stopnia czystości, a następnie zabezpieczyć odpowiednim 
zestawem malarskim dla temperatury 100°C.

2.1.4. Prowadzenie i mocowanie przewodów

Przewody należy prowadzić w szachtach, w posadzce oraz nad stropem podwieszanym na
poszczególnych kondygnacjach. Przewody obudować.

2.2 Maszynownia pomp ciepła

Na cele zaprojektowanej instalacji centralnego ogrzewania dobrano 2 pompy ciepła Dimplex
LA60TU typu powietrze – woda. Rozmieszczenie jednostek pompy ciepła jest uwzględnione
na rysunkach. 
Pompy  ciepła  odpowiadają  obowiązującym  normom  i  przepisom  bezpieczeństwa  oraz
technicznym warunkom podłączenia zakładów energetycznych i jest kontrolowana zgodnie z
VDE.

Powietrzne pompy ciepła
Zaprojektowane pompy ciepła dostarczają czynnik grzewczy do celów:
- grzewczych (grzejniki wodne, aparaty grzewcze)
- produkcji ciepłej wody użytkowej

Zalety pomp ciepła:
- System jest „czysty” ekologicznie,
- Pompa ciepła przesyła 3 do 4 razy więcej energii niż pobiera do pracy,
-  Koszt  energii  do  ogrzewania  obiektów uzyskanej  w  pompie  ciepła  jest  najmniejszy  w
stosunku do innych systemów,
- System pompy ciepła pracuje bez obsługi. 

INSTALACJE SANITARNE- 3



UWAGA
Parametry czynnika grzewczego uzyskiwanego z pomp ciepła wynoszą 50/40’C w związku z
tym odbiorniki ciepła przystosowano do niższych parametrów zasilania. 

2.2.1 Wymagania w odniesieniu do pomieszczenia z pompami ciepła

Posadzkę  pomieszczenia  wyprofilować  ze  spadkiem  w  kierunku  kratki  kanalizacyjnej.
Wyłącznik  główny przeznaczony  do  odcięcia  dopływu  energii  elektrycznej  powinien  się
znajdować  na  zewnątrz  pomieszczenia.  Pomieszczenie  powinno  być  wyposażone  w
oświetlenie ogólne sztuczne o średnim natężeniu nie mniejszym niż 150 Lx. Pomieszczenie
wyposażyć w podręczny sprzęt  gaśniczy w postaci  gaśnicy proszkowej 6 kg typ  GP6. W
drzwiach umieścić próg o wysokości 5cm.

2.2.2 Instalacje rurowe w maszynowni pomp ciepła
Rury należy wykonać z rur ze stali czarnej (zgodnie z normą polską PN-80/H-74219)- rura
łączona przez spawanie lub z przewodów polietylenowych szeregu SDR 17,6. 

2.2.3 Izolacja ciepłochronna

Przewody zaizolować ciepłochronnie za pomocą otulin o grubości:

Lp Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubość izolacji cieplnej

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 miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami różnych użytkowników

½ wymagań z poz. 1-4

7 Przewody wg poz. 6 ułożone w podłodze 6 mm

2.2.4 Próby i płukania

Należy wykonać 2 próby instalacji:
1- próba hydrauliczna na ciśnienie 6,0 bar 
2- próba  "na  gorąco"  z  regulacją.  Próba  przy  ciśnieniu  roboczym.  Próba  może  być
przeprowadzona  na  całej  instalacji  bądź  na  części  zainstalowanych  urządzeń.  Ostateczną
regulację instalacji przeprowadzić w czasie 72 godzinnego ruchu próbnego.
Przed wykonaniem prób i regulacji należy przepłukać instalację aż do osiągnięcia całkowitej
czystości.
Próby instalacji wykonać zgodnie z PN-92/M-34031.
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2.2.5. Uwagi montażowe

•  Instalacja,  eksploatacja  oraz  serwisowanie  pomp  ciepła  powinno  być  przeprowadzane
wyłącznie  przez  wykwalifikowanych  specjalistów,  posiadających  odpowiednią  wiedzę
dotyczącą odpowiednich standardów oraz lokalnych przepisów i uwarunkowań, jak również
doświadczenie w obsłudze sprzętu takiego typu.
 • Jakiekolwiek podłączenia kablowe dokonywane w miejscu instalacji pompy ciepła muszą
zostać wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami energetycznymi.
 •  Przed  rozpoczęciem  podłączeń  pomp  ciepła  zgodnie  z  dołączonym  schematem
elektrycznym,  należy  upewnić  się  czy  podłączane  zasilanie  elektryczne  odpowiada
specyfikacji elektrycznej urządzenia, opisanej na tablicy znamionowej.
 •  Pompy  ciepła  muszą  zostać  uziemione  w  celu  uniknięcia  ryzyka  związanego  z
uszkodzeniem izolacji urządzenia.
 •  Części okablowania nie mogą mieć żadnego kontaktu ze źródłem ciepła oraz częściami
ruchomymi wentylatorów.
 • Jeżeli pompy ciepła mają być wyłączone na dłuższy czas z eksploatacji, należy całkowicie i
dokładnie opróżnić z wody,  zarówno parownik jak i  instalację rurową,  przy założeniu, że
instalacja nie zawiera glikolu.
 •  Urządzenia  powinny być  przenoszone za  pomocą odpowiedniego  sprzętu  dźwigowego
adekwatnego do rozmiarów i wagi urządzenia.
 •  Rozpoczęcie jakichkolwiek prac z elementami elektrycznymi urządzenia bez odłączenia
zasilania  jest  zabronione.  Dotyczy  to  także  obecności  wody lub  wysokiej  wilgotności  w
miejscu instalacji.
 •  Po  podłączeniu  urządzenia  należy  upewnić  się,  że  do  instalacji  wodno-rurowej  nie
przedostaną się żadne zanieczyszczenia.
 • Na wlotach do pompy i wymiennika należy zainstalować filtry siatkowe.
 •  Podczas odbioru urządzenia należy sprawdzić obecność wszystkich elementów zgodne z
listą, aby upewnić się, że żadna nie została pominięta.

3.0. Uwagi końcowe.

Wszystkie elementy instalacji wodnej oraz wentylacyjnej powinny posiadać atest PZH.
Wszystkie elementy powinny posiadać połączenia wyrównawcze.
Rozdzielnice urządzeń są  w dostawie producentów urządzeń. 
Całość prac wykonać zgodnie z: dokumentacją techniczną;
Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12.04.2002  r.  w  sprawie  warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2002 r. Nr 75,
poz.. 690). 
Dopuszcza się urządzenia zamienne pod warunkiem zachowania tych  samych parametrów
technicznych.  Użyte  wyroby  muszą  być  dopuszczone  do  stosowania  w  budownictwie  i
posiadać:   certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  „B”  i  oznaczone  tym  znakiem  zgodnie
z obowiązującymi przepisami; deklarację zgodności (certyfikat zgodności) z PN lub aprobatę
techniczną. Przepusty instancyjne o średnicy powyżej 4cm w ścianach i stropach powinny
mieć  klasę  odporności  ogniowej  EI  tych  elementów.  Całość  robót  wykonać  zgodnie  z
„ Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót   budowlano- montażowych – część II-
Instalacje Sanitarne i Przemysłowe”.

Przytoczone w projekcie nazwy urządzeń podano przykładowe w celu określania 
parametrów technicznych.
Wykonawca może zastosować urządzenia równoważne spełniające podane parametry.
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4.0. Informacja BIOZ

Zamierzenie budowlane obejmuje wykonanie instalacji:
- Instalacja ciepła technologicznego,

Podczas realizacji niniejszego zadania inwestycyjnego mogą wystąpić następujące zagrożenia
dla zdrowia i życia pracowników:
- upadki przy pracach na wysokości,
- upadki przy przenoszeniu materiałów i urządzeń,
- urazy spowodowane nieuważnym użyciem sprzętu,
- porażenie prądem.
Kierownik  budowy powinien  wykonać  plan  bezpieczeństwa i  ochrony zdrowia  zgodnie  z
Rozporządzeniem Ministra  Infrastruktury  z dnia 23 czerwca 2003r.  w sprawie  informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126).
Przed  przystąpieniem  do  realizacji  robót,  kierownik  budowy  powinien  zatrudnionym
pracownikom  wskazać  zagrożenia  mogące  wystąpić  podczas  realizacji  prac.  Należy
przeprowadzić instruktaż stanowiskowy w zakresie BHP, mogących wystąpić zagrożeniach,
sposobie  ich  przeciwdziałania  i  postępowaniu  w  przypadku  ich  wystąpienia.  Wszyscy
zatrudnieni pracownicy muszą posiadać aktualne uprawnienia do wykonywania danego typu
prac.
Przepisy BHP w zakresie montażu instalacji dotyczą właściwej organizacji stanowisk pracy,
posługiwanie się narzędziami technicznie sprawnymi oraz właściwego transportu materiałów
i urządzeń.
Należy zaplanować drogę przemieszczania materiałów o większych gabarytach oraz, jeżeli
potrzeba oznaczyć ją i ustanowić kierującego ruchem.
Stanowiska pracy powinny być  uporządkowane i  dobrze oświetlone. Stanowiska pracy na
wysokości (pomosty, drabiny) powinny być wykonane prawidłowo i zabezpieczone zgodnie z
obowiązującymi przepisami oraz dostosowane do rodzaju wykonywanych robót.
Pracownicy powinni być wyposażeni w odzież ochronną.
Wykonawca na wyposażeniu powinien posiadać podręczny sprzęt p.poż. oraz dysponować
numerem telefonu do najbliższej jednostki Straży Pożarnej.
Całość  robót  należy  wykonywać  stosując  się  do  zaleceń  zawartych  w  Rozporządzeniu
Ministra  Infrastruktury z  dnia  6  lutego  2003r.  w sprawie  bezpieczeństwa i  higieny  pracy
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401).
W czasie wykonywania prac powinien być pełniony nadzór czuwający nad przestrzeganiem
warunków BHP i prawidłowym prowadzeniem prac. 
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Gdańsk 16 grudnia 2016r.

OŚWIADCZENIE

Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane 
( jednolity tekst Dz.U. z 2003 r. Nr207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami )

oświadczam

że 
PROJEKT BUDOWLANY MASZYNOWNI POMP CIEPŁA
dla Klubu Żeglarskiego w Sopocie
SOPOT UL. Hestii 3

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej.

Projektant: mgr inż. Marcin Janowicz

Sprawdzający: mgr inż. Tomasz Witkiewicz
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