
Załącznik nr 1 do umowy 

na roboty budowlane polegające na przygotowaniu 

pomieszczeń na węzły cieplne w budynkach wielorodzinnych, 

będących w zasobie mieszkaniowym Gminy Brzeg 

 

Wykaz robót i zaleceń niezbędnych do przygotowania pomieszczeń dla węzłów 

cieplnych (zgodnie z wytycznymi dostawcy ciepła tj. BPEC Sp. z o. o.): 
 

Przygotowanie pomieszczeń dla węzłów cieplnych dla każdej z w/w nieruchomości, o powierzchni 

co najmniej 15,0 m2 i wysokości co najmniej 2,0 m2 będzie polegało na: 

1. wyposażeniu pomieszczenie w wentylację nawiewno – wywiewną grawitacyjną, 

2. wyposażeniu pomieszczenia w sprawną instalację wodno-kanalizacyjną ze studnią schładzającą, 

wykonaniu wpustu podłogowego (odwodnienie liniowe z syfonem z i odprowadzeniem do 

studzienki schładzającej), zamontowaniu od studni schładzającej rury osłonowej PE Ø80 dla 

przewodu tłocznego pompy odwadniającej w celu możliwości stałego odprowadzenia 

zawartości studni do kanalizacji sanitarnej budynku, 

3. pomalowaniu ścian farbą odporną na wilgoć i zmywanie, 

4. wykonaniu posadzki wyłożonej kaflami, 

5. wyposażeniu pomieszczenia w drzwi stalowe z zamkiem patentowym, otwierane pod naciskiem 

od strony pomieszczenia, o wymiarze min. 0,9x2,0m, 

6. doprowadzeniu do pomieszczenia węzła instalacji wody zimnej na potrzeby ciepłej wody 

użytkowej o niezbędnej średnicy, 

7. doprowadzeniu do pomieszczenia węzła cieplnego instalacji elektrycznej zasilającą węzeł 

cieplny wraz z zabezpieczeniami i zakończoną tablicą rozdzielczą T-W, zaleca się wykonać 

instalację elektryczną zasilającą od tablicy głównej budynku do węzła cieplnego przewodem 

o żyłach nie cieńszych niż 4 mm2, ułożonym w rurce instalacyjnej PCV giętkiej w 

wykonaniu pod tynkiem lub w rurce instalacyjnej PCV sztywnej na tynku, 

8. wykonaniu instalacji oświetleniowej węzła oprawami jarzeniowymi IP65, 2x36W lub LED o 

strumieniu świetlnym ok. 6000 lm. Zabezpieczenie obwodu oświetleniowego zespolonym 

wyłącznikiem różnicowoprądowym z członem nadprądowym. 

9. zabudowaniu tablicy rozdzielczej T-W na ścianie pomieszczenia węzła, jako na tynkową i 

wykonaną w stopniu ochrony IP 55, która zasilać będzie: 

− szafę AKPiA dla aparatury węzła, 

− oświetlenie węzła, 

− gniazdo jednofazowe 16A dla pompy odwadniającej, 

− gniazdo podwójne jednofazowe 16A (gniazdo serwisowo – remontowe), 

ponadto w tablicy należy zabudować wyłącznik główny prądowy o prądzie 

znamionowym 25A, lampkę kontrolną zasilania oraz ochronnik przepięciowy, 

10. przekazaniu instalacji elektrycznej odrębnie opomiarowanej w możliwość montażu licznika 

energii elektrycznej, 

11. ułożeniu na ścianie pomieszczenia węzła cieplnego wykonaną z bednarki ocynkowanej tzw. 

główną szynę uziemiającą (GSU) montowaną na całym obwodzie pomieszczenia na ścianie na 

wysokości 20 – 120cm, połączoną z uziomem otokowym budynku lub dodatkowym uziomem 

szpilkowym o parametrach rezystancji uziemienia Ruz < 10 dla gleby suchej, do instalacji 

połączeń wyrównawczych wykonanej z bednarki ocynkowanej (pomalowanej w żółto-zielone 

naprzemiennie pasy), należy przyłączyć: przyłącze sieci ciepłowniczej przed zaworami 

sieciowymi, stalowe elementy w pomieszczeniu węzła, urządzenia techniczne po stronie 

instalacji wewnętrznej oraz przygotować miejsce podłączenia konstrukcji kompaktowego węzła 

cieplnego i pozostałych jego metalowych elementów, 

12. ułożeniu w posadzce pomieszczenia węzła rurę osłonową np. z PCV o średnicy minimalnej 

70mm, do przeprowadzenia przewodu elektrycznego wraz z wtyczką zasilającą pompę wody 

brudnej w studni schładzającej. 



13. wykonaniu badania ochrony przeciwporażeniowej, rezystancji izolacji przewodów oraz 

uziemienia i przedłożeniu ich w formie protokołu z pomiarów wraz z kopią uprawnień SEP D i 

E osoby wykonującej pomiary, 

14. całość prac elektromontażowych i zanikowych podlega odbiorowi przez przedstawicieli BPEC. 

15. Wykonaniu rozbiórki ścian działowych celem scalenia pomieszczenia na węzeł cieplny (w 

przypadku takiej potrzeby) 

16. Wymianie lub naprawie stolarki okiennej. 

Przedmiotem zamówienia jest również: 

1. dokonanie zmiany sposobu użytkowania w/w pomieszczeń piwnicznych na pomieszczenie 

węzła cieplnego (zgodnie z art. 71 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo 

budowlane), w formie opracowania złożonego do Wydziału Budownictwa Starostwa 

Powiatowego i zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych polegających na budowie 

węzła cieplnego. 

2. wykonanie niezbędnej dokumentacji technicznej na cały zakres robót objętych 

zamówieniem oraz po zakończeniu prac – dokumentacji powykonawczej w tym 

niezbędnych protokołów z pomiarów instalacji elektrycznej, protokołów szczelności 

instalacji wodno – kanalizacyjnej. 


