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opisowa

Podstawa opracowania
umowa nr 9 /2020 z dnia 14.05.2020 r.
wizja lokalna w miesi cu maju 2020 r. wraz z wykonaniem dokumentacji fotograficznej i pomocniczymi rysunkami
inwentaryzacji obiektów w zakresie niezb dnym do wykonania dokumentacji kosztorysowej
Projekt budowlano - wykonawczy "Remontu kot owni pomocniczej przy kompleksie szklarni wraz z lini
technologiczn do produkcji brykietu ze s omy
Teczka I - Dokumentacja remontu budynku kot owni; Tom I - Projekt budowlany remontu budynku kot owni;
czerwiec 2015 roku; jednostka projektowa: BUDIPOL spó ka z o.o.
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre lenia metod i podstaw sporz dzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót
budowlanych okre lonych w programie funkcjonalno-u ytkowym ( Dz. U. Nr 130, poz.1389)
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze nia 2004r. w sprawie szczegó owego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno-u ytkowego ( Dz. U. Nr z 2013r., poz.1129)
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 7 czerwca 2019, poz. 1065)
ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z pó n. zm.),
ustawa z dnia 16 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rodowiska.( Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 880)

5.

Ogólny opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego opracowania jest modernizacja instalacji grzewczej w szklarniach nr 1; nr 2 i nr 3 po

onych na

terenie Zespo u Szkó Centrum Kszta cenia Rolniczego im. Aleksandra wi tochowskiego w Go otczy nie przy ul.
Ciechanowskiej 18b w gminie So sk, polegaj cej na likwidacji dotychczasowego systemu grzewczego opartego na
grzejnikach rurowych o rednicy do 160 mm.
Obiekt szklarni tworzy budynek kot owni wraz z pi cioma halami szklarni. Szklarnie nr 4 i 5 wy czone s obecnie z
ytkowania i nieobj te s niniejszym opracowaniem. Przeznaczeniem szklarni jest szeroko poj ta edukacja, w tym
praktyczne zapoznanie si uczniów z mo liwo ciami produkcji rolnej w tego typu obiektach.
6.

Warunki gruntowo wodne

Ze wzgl du na charakter inwestycji – roboty remontowe we wn trzach warunki gruntowo – wodne nie ulegaj zmianie oraz
nie b

wp ywa na realizacj inwestycji.
Niniejsza dokumentacja nie mo e by powielana i udost pniana osobom postronnym bez pisemnej zgody
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Dane techniczne obiektu:
Kot ownia
powierzchnia zabudowy L x S = 22,20 x 6,50 = 131,88 m2
wysoko

7.2

H max = 4,16

Szklarnia nr 1
powierzchnia zabudowy L x S = 21,10 x 6,25 = 131,88 m2
wysoko
wysoko

7.3

H max = 4,20
coko u

hc1=0,89 m ; hc2= 0,35m

Szklarnia nr 2
powierzchnia zabudowy L x S = 30,40 x 6,65 = 202,165 m2
wysoko
wysoko

7.4

H max = 3,00 m
coko u

hc1=hc2= 1,35m

Szklarnia nr 3
powierzchnia zabudowy L x S = 30,40 x 6,65 = 202,165 m2
wysoko
wysoko

8.

H max = 3,00 m
coko u

hc1=hc2= 1,35m

Stan istniej cy

Kot ownia - obiekt zosta zmodernizowany w latach ubieg ych na podstawie opracowania firmy BUDIPOL z czerwca 2015 r.
i nie wymaga wykonywania modernizacji i remontu
Szklarnia nr 1 - w obiekcie tym wykonana jest modernizacja systemu grzewczego polegaj ca na zdemontowaniu starej
instalacji wodnej a w jej miejsce zamontowano ogrzewanie za pomoc dwóch nagrzewnic wodnych FLOWAIR model LEO
INOX 25 V o nominalnej mocy 25,4 kW ; zasilaniu 230V/50 Hz; IP 54; max. parametrach wody 1300C/1,6 MPa.
Uk ad instalacji zasilaj cej nagrzewnice sk ada si z ruroci gu zasilaj cego i ruroci gu powrotnego o rednicy 3/4"
wykonanych z materia u PP. Oba ruroci gi s wyizolowane za pomoc pianki THERMAFLEX gr. 6 mm. Zgodnie z
informacjami u ytkownika wyst puje w niedogrzanie pomieszczenia okresie jesiennym i wiosennym, a w okresie zimowym
temperatura spada do +100C pomimo utrzymywania czynnika grzej cego w granicach 70/50 0C.

Niniejsza dokumentacja nie mo e by powielana i udost pniana osobom postronnym bez pisemnej zgody
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Szklarnia nr 2 - wyposa ona jest w system grzewczy starego typu, jakie by y stosowane w latach ubieg ego wieku, kiedy
wznoszono szklarni . Wszystkie ruroci gi wykazuj

lady powa nej korozji oraz zw enia przekrojów wewn trz rur z

powodu odk adania si kamienia kot owego. Istniej ce przekroje ruroci gów wymagaj du ej ilo ci wody, jako medium
grzewczego w aden sposób nieuzasadniony do obecnego stanu wiedzy i dost pnych rozwi za technicznych.
Szklarnia nr 3 - analogicznie jak szklarnia nr 2
9.

9.1

Obliczenia zapotrzebowania mocy grzewczej dla obiektu
Ustalenie parametru wymaganej temperatury w szklarni

Do ustalenia parametru wymaganej temperatury w szklarni przyj to poni sze za

enia:

a. uprawie nowalijek temperatura: min. 5 stopni C, max. 20 stopni C
b. uprawie gatunków ciep olubnych: wysiew oko o 25 stopni C.; optymalna temperatura do wzrostu to 2223 stopni C w dzie , oraz 17-18 stopni C w nocy.
Bior c pod uwag edukacyjny charakter szklarni nale y przyj , e uprawniane b
wymagana temperatura max. w okresie zimy powinna wynie

9.2

ró norodne ro liny to

250C.

Obliczenia zapotrzebowania mocy grzewczej dla obiektów

Q =V x G x (Tw - Tz) [ W ]
gdzie:
Q - strata mocy cieplnej,
V - kubatura ogrzewanego budynku,
G - redni wspó czynnik przenikania ciep a
Tz - zak adana temperatura na zewn trz budynku
Tw - zak adana temperatura wewn trz
dla wszystkich szklarni zak adana temperatura na zewn trz: -20 0C i wewn trz: 25 0C
l.p

Typ obiektu - budynku

izolacyjno
termiczna

wspó czynnik G
[W/m3* 0C ]

1.

Budynki nieizolowane o konstrukcji drewnianej lub metalowe - zabudowania
gospodarcze, gara e, szklarnie

brak

od 3,0 do 4,0

2.

Budynki ze s ab izolacj , ciany z pojedynczej warstwy cegie , okna, dach
bez izolacji.

aba

1,7 do 3,0

3.

Budynki o konstrukcji standardowej, podwójna warstwa cegie , niewiele okien
masywne ciany, izolowany sufit, niezbyt wiele okien, zamkni ty dach

dobra

od 1,0 do 1,7

4.

Budynki o konstrukcji zaawansowanej okna z podwójnymi szybami, izolowane
drzwi, ciany; izolowany dach, sufity, pod oga i fundament, dachy z
materia ów dobrze izoluj cych

bardzo dobra

od 0,8 do 1,0

Niniejsza dokumentacja nie mo e by powielana i udost pniana osobom postronnym bez pisemnej zgody
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Szklarnia nr 1 ( wymiary wg rys. widok w osi H1- H1)
Wymiary: L = 21,10 m ; S= 6,25 m; H max = 4,20 ; H2= 2,49 ; hc1=0,89 m ; hc2= 0,35m
Vcoko u = 21,10 x 6,25 x 0,5x(0,89+0,35) = 140,45 m3
Vkonstr. = 21,10 x 6,25 x(2,49-0,62)+0,5x(4,20-2,49)x21,10x6,25=359,36 m3
Qmin = (140,5 +359,4) x 3,0x (25 - (-20 )) = 67 486,5 W = 67,5 kW
Qmax = (140,45 x 3,0)x3+359,4 x 4,0) x (25 - (-20 )) = 83 659,5 W = 83,7 kW
Qposadzki = Q rednie x 20% = 0,5x(67,5+83,7)x20% =15,1 kW
moc zamocowanych nagrzewnic 25,0 kW x 2 = 50,0 kW Qmin + Qposadzki = 82,6 kW
wniosek: pomieszczenie jest ogrzewane nagrzewnicami o zbyt niskiej mocy

9.4

Szklarnia nr 2
Wymiary: L = 30,40 m ; S= 6,55 m; H max = 3,00; H2= 2,00; hc1=hc2= 1,35m
Vcoko u = 30,40 x 6,55 x 1,35 = 268,81 m3
Vkonstr. = 30,40 x 6,55 x(2,00-1,35)+0,5x30,40 x 6,55 x(3,00-2,00) =99,56 m3
Qmin = (268,81 +99,56) x 3,0x (25 - (-20 )) = 51 079,95 W = 51,1 kW
Qmax = (268,81 x 3,0 +99,56 x 4,0) x (25 - (-20 )) = 54 210,15 W = 54,2 kW
Qposadzki = Q rednie x 20% = 0,5x(51,1+54,2)x20% =10,5 kW
szklarnia nr 2 - moc zamontowanej nagrzewnicy 25,0 kW Qmin + Qposadzki = 61,6 kW
wniosek: zastosowano nagrzewnic o zbyt niskiej mocy;

9.5

Szklarnia nr 3
Wymiary: L = 30,40 m ; S= 6,55 m; H max = 3,00; H2= 2,00; hc1=hc2= 1,35m
Vcoko u = 30,40 x 6,55 x 1,35 = 268,81 m3
Vkonstr. = 30,40 x 6,55 x(2,00-1,35)+0,5x30,40 x 6,55 x(3,00-2,00) =99,56 m3
Qmin = (268,81 +99,56) x 3,0x (25 - (-20 )) = 51 079,95 W = 51,1 kW
Qmax = (268,81 x 3,0 +99,56 x 4,0) x (25 - (-20 )) = 54 210,15 W = 54,2 kW
Qposadzki = Q rednie x 20% = 0,5x(51,1+54,2)x20% =10,5 kW
wniosek: obecnie w szklarni nie zainstalowano adnego ród a ogrzewania;

Niniejsza dokumentacja nie mo e by powielana i udost pniana osobom postronnym bez pisemnej zgody
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ciwo ci funkcjonalno-u ytkowe

Zamawiaj cy oczekuje, e zaplanowane prace budowlane zapewni podniesienie standardu u ytkowania obiektów
pod wzgl dem funkcjonalnym, jako obiektu edukacyjnego, a tym samym przeprowadzona modernizacja pozwoli na
wprowadzenie wi kszego asortymentu ro lin uprawianych w szklarniach. Modernizacja przyczyni si do obni enia
kosztów zwi zanych z korzystaniem z obiektów szklarni. Zmiana systemu grzewczego wp ynie na ograniczenie energii,
co przyczyni si do ochrony rodowiska i obni enia emisji spalin.
11. Wymagania w zakresie wykonania zadania
W celu realizacji zadania remontowo-modernizacyjnego nale y:
1.

wykona stosown do zakresu inwestycji dokumentacj projektow , uzyska niezb dne decyzje, opinie i
pozwolenia w

2.

3.
4.

ciwych organów, które s niezb dne do wykonania i odbioru zadania,

sporz dzi wielobran owe projekty wykonawcze i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
budowlanych (zgodnie z Rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze nia 2004 r. (Dz. U. Nr 202,
poz. 2072) w sprawie szczegó owego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych),
zapewni pe nienie nadzoru autorskiego przez projektantów do czasu zako czenia robót i sporz dzenia
dokumentacji powykonawczej przez wykonawc robót.
wykona kompletne roboty modernizacyjne wraz z czynno ciami poprzedzaj cymi rozpocz cie robót
budowlanych; realizacj robót; oddanie do u ytku obiektu modernizowanego.

12. Opis zakresu przewidywanych prac modernizacyjnych instalacji grzewczej
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

demonta ruroci gów grzewczych z rur stalowych w szklarniach nr 2 i nr 3 o rednicach do 160 mm
demonta ruroci gów zasilaj cych i powrotu z rur PP Ø 25 mm wraz z izolacj TERMFLEX zasilaj cych 3
sztuki nagrzewnic wodnych wraz z zaworami, filtrami.
demonta 3 sztuk nagrzewnic wodnych FLOWAIR model LEO INOX 25 V i ich oczyszczenie zgodnie z
instrukcja producenta.
demonta wype nienia cianki z p yty poliw glanowej w szklarni nr 2
prace naprawcze cian od wn trza polegaj ce na uzupe nieniu murów poprzez zamurowanie ubytków i
wykonanie tynków oraz pomalowanie farb emulsyjn
monta nowych ruroci gów z rur STABI GLASS Sigma Li ; wst pnie przyj to nast puj ce d ugo ci rur
Dn 63 mm 30,0 m; Dn 40 mm = 92,0 m; Dn 32 mm 75 m i Dn 25 mm 85,0 m
monta nagrzewnic wodnych FLOWAIR wykona wg poni szego schematu
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1. Nagrzewnica;
2. Zawór z si ownikiem;
3.Zawór odpowietrzaj cy;
4. Zawór odcinaj cy;
5. Filtr;
6. Pompa obiegowa; kierunki przep ywu wody; kolor
czerwony zasilanie, kolor niebieski powrót.

schemat nr 1. - monta u zasilania nagrzewnicy wodnej wraz z osprz tem
8.

szklarni nr 1 nale y zamontowa dotychczasowe nagrzewnice LEO INOX 25 V wraz z osprz tem. W celu
zapewnienia odpowiedniej ilo ci dostarczanego ciep a zamontowa dodatkowo nagrzewnice LEO XL3 o
nominalnej mocy grzewczej 48,1kW (70/50/160C) w uk adzie podstropowym. Nagrzewnica b dzie
podwieszona za pomoc konsoli LEO XLK, Sterowanie b dzie odbywa si za pomoc sterownika
programowalnego HMI oraz czujnika na ciennego pomiaru temperatury NTC IP 65.

schemat nr 2.- elektryczny monta u sterowania w nagrzewnicach LEO XL.
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Nagrzewnica zostanie dodatkowo wyposa ona w nawiewnik 4- strony LEO XL pozwalaj cy na lepsze
rozprowadzanie nawiewanego powietrza. Zawór dwudrogowy typ SRQ lub SBV (zawory równorz dne) reguluje
przep yw wody przez nagrzewnice.
9.

w szklarni nr 2 nale y zamontowa zdemontowan nagrzewnic wodn FLOWAIR model LEO INOX 25 V wraz
z osprz tem . W celu zapewnienia odpowiedniej ilo ci dostarczanego ciep a zamontowa dodatkowo
nagrzewnice LEO XL3 o nominalnej mocy grzewczej 48,1kW (70/50/160C) w uk adzie podstropowym analogicznie jak w szklarni nr 1.

10.

w szklarni nr 3 dla celu zapewnienia odpowiedniej ilo ci dostarczanego ciep a nale y zamontowa dwie
nagrzewnice LEO XL3 o nominalnej mocy grzewczej 48,1kW (70/50/160C) w uk adzie podstropowym analogicznie jak w szklarni nr 1 i nr 2

11.

W ramach modernizacji obiektu nast pi wydzielenie trzech stref grzewczych z podzia em: jedna strefa = jedna
szklarnia. Podzia nast pi poprzez rozdzielacz 3 obwodowy do centralnego ogrzewania typu AQ-CO-M.003 wk adka zaworowa odcinaj ca regulacyjna do belki rozdzielacza (grzybkowa), zako czona nyplem 3/4 ". Skala
0 - 5. Koniec rozdzielacza zako czonym korkiem z oringiem 1". Zasilanie, powrót gwint 1".

12.

Rozdzielacz zostanie zamontowany w szafce natynkowej z blachy stalowej malowanej proszkowo w kolorze
bia ym, o wym. 385 x 580 x 120 mm wyposa onej w szyn monta ow rozdzielacza oraz zamek.

13.

Izolacja termiczna rur STABI GLASS Ø25 i Ø32 zaleca si zastosowanie Otuliny ThermaSmart PRO grubo ci
9,0 mm

13. Wymagania zamawiaj cego podczas realizacji zadania:
Wykonawca w trakcie realizacji zadania, zobowi zany jest do dotrzymania nast puj cych wymaga Zamawiaj cego:
1.

dokumentacja projektowa powinna by wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma
oraz zgodnie z obowi zuj cymi przepisami i normami. W swojej tre ci okre la przedmiot zamówienia,
w szczególno ci technologie robót, materia y i urz dzenia, a przyj te rozwi zania zapewnia maj
przestrzeganie europejskich norm zharmonizowanych polskich norm PN i BN, w tym aprobat technicznych,
dokumentów odniesienia oraz instrukcji producentów lub dostawców;

2.

wszystkie niezb dne opinie i uzgodnienia rozwi za projektowych w zakresie wynikaj cym z przepisów oraz
wiadczenia o wzajemnym skoordynowaniu technicznym opracowa projektowych przez osoby posiadaj ce
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalno ci (projektanta w rozumieniu przepisów
ustawy „Prawo budowlane”). Dokumentacja projektowa ma zawiera wytyczne do sporz dzenia planu BIOZ
uwzgl dniaj c przepisy oraz zasad bezpiecze stwa i ochrony zdrowia w procesie modernizacji instalacji
grzewczej

3.

dokumentacja projektowa powinna by przekazana Zamawiaj cemu w dwóch egzemplarzach
w formie wydruków i jednym egzemplarzu w postaci elektronicznej w ogólnie dost pnych programach
Niniejsza dokumentacja nie mo e by powielana i udost pniana osobom postronnym bez pisemnej zgody
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edytorskich – w uzgodnieniu z Zamawiaj cym. W ka dym tomie wszystkie strony powinny by opatrzone
numeracj a wydruki trwale spi te. Ilo

egzemplarzy przekazanych Zamawiaj cemu nie obejmuje

egzemplarzy niezb dnych do stosownych zg osze .
4.

wszelkie wskazania i propozycje rozwi zanie zawarte w niniejszym opracowaniu stanowi minimalne
wymagania jako ciowe i funkcjonalne, jako wytyczne Inwestora, które mog by zmienione na wniosek
wykonawcy. Proponowane zmiany nie mog wp ywa na obni enie standardu okre lonego niniejszym
programem u ytkowym. Zmiana taka musi uzyska uzgodnienie i akceptacj Inwestora w porozumieniu z
inspektorem nadzoru inwestorskiego danej specjalno ci.

5.

podane informacje w programie funkcjonalno - wykonawczym nie zwalniaj potencjalnych wykonawców z
konieczno ci przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie i zapoznania si ze stanem technicznym oraz
planowanym zakresem robót. W przypadku, gdy Wykonawca po dokonaniu wizji, stwierdzi e w opisie
pomini to uwarunkowania maj ce wp yw na ko cow cen oferty, a nie zwróci si do Zamawiaj cego z pro
o doprecyzowanie lub wyja nienie opisu zagdanienia, jest zobowi zany do uwzgl dnienia dodatkowych
kosztów wynikaj cych z dodatkowych a nie uwzgl dnionych prac w z

onej ofercie. Równie nie b dzie to

podstaw do roszczenia z tytu u robót dodatkowych w stosunku do Zamawiaj cego i jednostki sporz dzaj cej
niniejszej opracowanie.
6.

organizacja robót, jako

u ytych wyrobów i materia ów oraz wykonawstwa maj by na poziomie

odpowiadaj cym normom i przyj tym standardom, co Zamawiaj cy b dzie kontrolowa przez nadzór
inwestorski.
7.

Wykonawca w czasie wykonywania przedsi wzi cia - przedmiotu umowy b dzie zobowi zany do przyj cia
terenu wyznaczaj cego plac budowy i b dzie ponosi odpowiedzialno

za skutki swojej dzia alno ci w

zakresie organizacji robót budowlanych, ochrony rodowiska, warunków bezpiecze stwa pracy, warunków
bezpiecze stwa po arowego, oraz oznakowania terenu prowadzenia robót budowlanych i zabezpieczenia
przed dost pem osób trzecich .
W zagospodarowaniu placu budowy nale y przewidzie nast puj ce elementy:
ogrodzenie terenu;
wyznaczenie stref niebezpiecznych;
wykonanie dróg, dojazdów, wyj

i przej

dla pieszych;

doprowadzenie energii elektrycznej;
doprowadzenie wody i odprowadzenie wód opadowych;
odprowadzanie lub utylizacja cieków;
urz dzenia pomieszcze higieniczno-sanitarnych i socjalnych oraz biura budowy;
zapewnienie o wietlenia naturalnego i sztucznego;
Niniejsza dokumentacja nie mo e by powielana i udost pniana osobom postronnym bez pisemnej zgody
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ciwej wentylacji;

zapewnienie czno ci telefonicznej;
urz dzenie sk adowisk materia ów i wyrobów;
urz dzenie placu postojowego dla maszyn i urz dze .
Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spe nia wymagania okre lone w
Rozporz dzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 r. Nr 47, poz.401) z pó niejszymi zmianami
14. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych
Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych zostan przedstawione w STWIOR opracowanych przez wykonawc
a zatwierdzonych przez Zamawiaj cego przed rozpocz ciem prac budowlanych na obiekcie.
Zamawiaj cy b dzie wymaga , aby organizacja robót, jako

u ytych wyrobów i jako

wykonania by y na poziomie

wy szym od przeci tnego. Zamawiaj cy b dzie kontrolowa w tym zakresie dzia ania wykonawcy.
Wykonawca b dzie zobowi zany umow do przyj cia odpowiedzialno ci od nast pstw za wyniki dzia ania w zakresie:
- organizacji robót budowlanych;
- zabezpieczenia interesów osób trzecich;
- ochrony rodowiska;
- warunków bezpiecze stwa pracy;
- zabezpieczenia placu budowy przed dost pem osób trzecich;
- zabezpieczenia chodników i jezdni od nast pstw, zwi zanych z budow .
Wywóz gruzu i odpadów budowlanych wykonawca mo e dokonywa na sk adowisko odpadów komunalnych.
Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych maj spe nia wymagania polskich
przepisów, a wykonawca b dzie posiada dokumenty potwierdzaj ce, e zosta y one wprowadzone do obrotu zgodnie
z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadaj wymagane parametry.
Wyroby budowlane wytwarzane wg zasad okre lonych w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych
wymaga y przeprowadzenia bada potwierdzaj cych, e spe niaj one oczekiwane parametry na

danie

Zamawiaj cego.
Wszystkie montowane urz dzenia musz posiada odpowiednie atesty odpowiednich jednostek i instytucji
zezwalaj ce na ich stosowanie na terenie Polski.
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15. Za czniki do niniejszego programu funkcjonalno - u ytkowego
Cze

rysunkowa:

Rys. 1 - Schemat instalacji grzewczej - stan istniej cy
Rys. 2 - Schemat instalacji grzewczej - stan projektowany
Rys. 3 - Inwentaryzacja niezb dna do wykonania dokumentacji kosztorysowej
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