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PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 
 

Opracowanie zawiera projekt instalacji ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji dla 
projektowanego budynku znajdując ego się przy ul. Wincentego Pola 27 w Gliwicach. 
Opracowanie nie obejmuje swoim zakresem zasilania urządzeń oraz automatyki. 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 
 

Podstawę opracowania stanowią: 
• Projekt architektoniczno-budowlany 

• Obowiązujące normy i przepisy budowlane. 

• Wytyczne inwestora 
 

2. BILANS CIEPLNY BUDYNKU 
 

Dla warunków zimowych obliczenia zapotrzebowania na ciepło budynku wykonano 
zgodnie z PN EN 12831, dla III strefy klimatycznej te = -20°C. Temperatury w poszczególnych 
pomieszczeniach założono zgodnie z normami oraz z wytycznymi inwestora. Dla każdego 
pomieszczenia założona temperatura oraz zapotrzebowanie na ciepło są podane w części 
rysunkowej opracowania. Obliczenia wykonano przy pomocy programu komputerowego 
INSTAL-OZC wersja 4.13 firmy INSTAL-SOFT. 
Sumaryczne zapotrzebowanie na ciepło pomieszczeń wynosi: Qco = 62,23 kW. 
 

Dla warunków letnich wykonano obliczenia bilansu zysków ciepła. Zakłada się, że 
głównymi zyskami ciepła będą zyski od nasłonecznienia oraz zyski ciepła od osób 
przebywających w pomieszczeniach. Dla okresu letniego w pomieszczeniach, które będą 
klimatyzowane zakłada się temperaturę wynoszącą 24°C. Zapotrzebowanie na chłód dla 
poszczególnych pomieszczeń zostało przedstawione w części rysunkowej opracowania. 
Zapotrzebowanie na chłód sumarycznie dla klimatyzowanych pomieszczeń wynosi QL = 151,026 
kW .  
 

3. BILANS WENTYLACYJNY  
 

Nr 
pom 

Nazwa 
pomieszczenia 

Powierzchnia 
[m2] 

Wysokość 
[m] 

Kubatura 
[m3] 

Krotność 
wymian 

[1/h] 

VNZ 
[m3/h] 

VNP 
[m3/h] 

Vw 

[m3/h] 
Vww 

[m3/h] 
VWP 

[m3/h]  

0.01 Komunikacja 44,9 3,6 161,6 0,99 160  160   
Nawiew z 

centrali; wywiew 
przez centralę 

0.02 Pom. biurowe 24 3,6 86,4 2,08 180  180   
Nawiew z 

centrali; wywiew 
przez centralę 

0.03 Pom. biurowe 25,4 3,6 91,4 1,97 180  180   
Nawiew z 

centrali; wywiew 
przez centralę 

0.04 Pom. biurowe 25,2 3,6 90,7 1,98 180  180   
Nawiew z 

centrali; wywiew 
przez centralę 
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0.05 Pom. biurowe 26,9 3,6 96,8 1,96 190  190   
Nawiew z 

centrali; wywiew 
przez centralę 

0.06 Pom. biurowe 27,1 3,6 97,6 1,95 190  190   
Nawiew z 

centrali; wywiew 
przez centralę 

0.07 Strefa otwarta 110,38 3,6 397,4 1,01 400  275  125 

Nawiew z 
centrali; wywiew 
przez centralę, 

sanitariaty 

0.08 Toaleta męska 7,3 2,5 18,3 4,11  75  75  

Nawiew z 
korytarza; 

wywiew odrębną 
linią wywiewną 

na zewnątrz 

0.09 Toaleta 
damska 

7,3 2,5 18,3 2,74  50  50  

Nawiew z 
korytarza; 

wywiew odrębną 
linią wywiewną 

na zewnątrz 

0.10 
Pomieszczenie 

RG 
6,76 3,6 24,3 2,47 60 -  60  

Nawiew z 
zewnątrz; 

wywiew odrębną 
linią wywiewną 

na zewnątrz 

0.11 Klatka 
schodowa 

32,5 3,6 117,0 -       

0.12 
Pomieszczenie 

socjalne 14,87 3,6 53,5 1,96 105  105   
Nawiew z 

centrali; wywiew 
przez centralę 

0.13 Pom. biurowe 47,14 3,6 169,7 2,00 340  340   
Nawiew z 

centrali; wywiew 
przez centralę 

0.14 Pom. biurowe 26,66 3,6 96,0 1,98 190  190   
Nawiew z 

centrali; wywiew 
przez centralę 

0.15 Pom. biurowe 22,55 3,6 81,2 1,97 160  160   
Nawiew z 

centrali; wywiew 
przez centralę 

0.16 Pom. biurowe 36,32 3,6 130,8 1,99 260  260   
Nawiew z 

centrali; wywiew 
przez centralę 

0.17 Pom. biurowe 25,43 3,6 91,5 1,97 180  180   
Nawiew z 

centrali; wywiew 
przez centralę 

0.18 Pom. biurowe 35,9 3,6 129,2 2,01 260  260   
Nawiew z 

centrali; wywiew 
przez centralę 

0.19 Pom. biurowe 29,3 3,6 105,5 1,99 210  210   
Nawiew z 

centrali; wywiew 
przez centralę 

1.01 Klatka 
schodowa 

19,4 3,6 69,8        

1.02 Komunikacja 87,5 3,6 315,0 0,95 300  175  125 

Nawiew z 
centrali; wywiew 
przez centralę, 

sanitariaty 

1.03 Pom. biurowe 19,34 3,6 69,6 2,01 140  140   
Nawiew z 

centrali; wywiew 
przez centralę 

1.04 Pom. biurowe 45,55 3,6 164,0 1,95 320  320   
Nawiew z 

centrali; wywiew 
przez centralę 

1.05 Pom. biurowe 28,8 3,6 103,7 1,93 200  200   
Nawiew z 

centrali; wywiew 
przez centralę 
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1.06 Pom. biurowe 21,9 3,6 78,8 2,03 160  160   
Nawiew z 

centrali; wywiew 
przez centralę 

1.07 Pom. biurowe 22,7 3,6 81,7 1,96 160  160   
Nawiew z 

centrali; wywiew 
przez centralę 

1.08 Pom. biurowe 23,25 3,6 83,7 1,91 160  160   
Nawiew z 

centrali; wywiew 
przez centralę 

1.09 Pom. biurowe 23,85 3,6 85,9 1,86 160  160   
Nawiew z 

centrali; wywiew 
przez centralę 

1.10 Pom. biurowe 45,2 3,6 162,7 1,97 320  320   
Nawiew z 

centrali; wywiew 
przez centralę 

1.11 Pom. biurowe 22,68 3,6 81,6 1,96 160  160   
Nawiew z 

centrali; wywiew 
przez centralę 

1.12 Pom. biurowe 22,35 3,6 80,5 1,99 160  160   
Nawiew z 

centrali; wywiew 
przez centralę 

1.13 Toaleta męska 7,3 2,5 18,3   75  75  

Nawiew z 
korytarza; 

wywiew odrębną 
linią wywiewną 

na zewnątrz 

1.14 
Toaleta 
damska 7,3 2,5 18,3 -  50  50  

Nawiew z 
korytarza; 

wywiew odrębną 
linią wywiewną 

na zewnątrz 

2.01 Klatka 
schodowa 

19,4 3,6 69,8 -       

2.02 Korytarz 87,5 3,6 315,0 0,95 300  175  125 

Nawiew z 
centrali; wywiew 
przez centralę, 

sanitariaty 

2.03 Pom. biurowe 19,34 3,6 69,6 2,01 140  140   
Nawiew z 

centrali; wywiew 
przez centralę 

2.04 Pom. biurowe 45,55 3,6 164,0 1,95 320  320   
Nawiew z 

centrali; wywiew 
przez centralę 

2.05 Pom. biurowe 28,8 3,6 103,7 1,93 200  200   
Nawiew z 

centrali; wywiew 
przez centralę 

2.06 Pom. biurowe 21,9 3,6 78,8 2,03 160  160   
Nawiew z 

centrali; wywiew 
przez centralę 

2.07 Pom. biurowe 22,7 3,6 81,7 1,96 160  160   
Nawiew z 

centrali; wywiew 
przez centralę 

2.08 Pom. biurowe 23,25 3,6 83,7 1,91 160  160   
Nawiew z 

centrali; wywiew 
przez centralę 

2.09 Pom. biurowe 23,85 3,6 85,9 1,86 160  160   
Nawiew z 

centrali; wywiew 
przez centralę 

2.10 Pom. biurowe 45,2 3,6 162,7 1,97 320  320   
Nawiew z 

centrali; wywiew 
przez centralę 

2.11 Pom. biurowe 22,68 3,6 81,6 1,96 160  160   
Nawiew z 

centrali; wywiew 
przez centralę 
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2.12 Pom. biurowe 22,35 3,6 80,5 1,99 160  160   
Nawiew z 

centrali; wywiew 
przez centralę 

2.13 Toaleta męska 7,3 2,5 18,3   75  75  

Nawiew z 
korytarza; 

wywiew odrębną 
linią wywiewną 

na zewnątrz 

2.14 Toaleta 
damska 

7,3 2,5 18,3 -  50  50  

Nawiew z 
korytarza; 

wywiew odrębną 
linią wywiewną 

na zewnątrz 

 
 
VNZ - strumień objętościowy powietrza nawiewanego zewnętrznego 
VNP - strumień objętościowy powietrza nawiewanego z innego pomieszczenia 
VW - strumień objętościowy powietrza wywiewanego na zewnątrz budynku przez centralę 
wentylacyjną 
VWP - strumień objętościowy powietrza wywiewanego do innego pomieszczenia 
VWW - strumień objętościowy powietrza wywiewanego przez wentylator na zewnątrz budynku 
 

 
Zadaniem projektowanej instalacji wentylacyjnej jest dostarczanie świeżego powietrza 

zewnętrznego do pomieszczeń. Strumienie powietrza nawiewane do poszczególnych pomieszczeń 
przyjmowano na podstawie zalecanych krotności wymian lub na podstawie ilości osób, dla jakiej 
zaprojektowano pomieszczenia oraz jednostkowego strumienia powietrza świeżego przypadającego 
na jedną osobę.  

4. Przyjęte rozwiązania projektowe 
 
Ogrzewanie pomieszczeń będzie się odbywać głównie za pomocą grzejników wodnych, 

wyjątek stanowi pomieszczenie rozdzielni na parterze, które będzie wyposażone w grzejnik 
elektryczny. Chłodzenie pomieszczeń latem będzie się odbywało za pośrednictwem systemu 
klimatyzacji VRF. Większość pomieszczeń będzie wentylowana za pośrednictwem centrali 
wentylacyjnej nawiewno - wywiewnej z odzyskiem ciepła w wymienniku obrotowym. 
Pomieszczenia toalet i pomieszczenie rozdzielni będą obsługiwane przez odrębne systemy 
wentylacji mechanicznej wywiewnej.  

5.1. Źródło ciepła 
 

Źródłem ciepła dla projektowanej instalacji grzewczej, będzie kompaktowy węzeł cieplny 
zlokalizowany w budynku istniejącym  w pom. 0.07. 

Do obliczeń przyjęto parametry wody grzewczej dla instalacji c.o.: tz/tp = 70/50°C. 
Instalacja będzie podzielona na obieg grzejnikowy i obieg nagrzewnicy centrali 

wentylacyjnej zlokalizowanej na dachu budynku. 
  
Potrzeby cieplne budynku: 

� zapotrzebowanie na ciepło zimą dla instalacji grzejnikowej c.o. (parametry obliczeniowe 
wody w obiegu grzejnikowym wynoszą 70/50°C):     Q =  61,25 kW 

� zapotrzebowanie na ciepło dla obiegu nagrzewnic wodnych (parametry obliczeniowe wody 
w obiegu grzewczym wynoszą 70/50°C):      Q = 22,8 kW 
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5.2. Instalacja ogrzewania wodna 

5.2.1.   Rurociągi instalacji c.o. 
  

Przewody rozdzielcze prowadzić w przestrzeniach sufitu podwieszanego każdej 
kondygnacji. Instalację należy wykonać z rur  tworzywowych wielowarstwowych z wkładką 
aluminiową. Zakres średnic rurociągów: od 17x2,75mm do 50x4,5mm. Przewody 
rozprowadzające należy prowadzić z  minimalnym spadkiem 3% w kierunku źródła zgodnie 
z częścią rysunkową opracowania. Obieg grzewczy nagrzewnicy wentylacyjnej wykonać 
z rurociągów stalowych czarnych zewnętrznie ocynkowanych systemu zaciskanego a przewody do 
nagrzewnicy centrali wentylacyjnej umieszczone na dachu budynku z rur stalowych czarnych bez 
szwu łączonych poprzez spawanie. Przewody prowadzone w przestrzeni sufitu 
podwieszanego należy zaizolować otuliną z pianki poliuretanowej o gr. 20mm. Piony i gałązki 
grzejnikowe należy prowadzić w bruzdach ściennych lub po wierzchu przegród budowlanych 
i obudować płytami g-k oraz zaizolować otulinami z pianki polietylenowej laminowanej folią 
polietylenową gr. 9mm przeznaczonymi do izolowania rur w bruzdach ściennych. Gałązki 
grzejnikowe oraz rurociągi prowadzone w bruzdach ściennych izolować tak jak piony. Przejścia 
przez stropy i ściany należy prowadzić w rurach ochronnych z tworzywa sztucznego o średnicach 
pozwalających na swobodne ruchy cieplne przewodów instalacji grzewczej.   

Wydłużenia cieplne przewodów będą kompensowane naturalnie dzięki odpowiednim 
załamaniom trasy przewodów i rozmieszczeniem punktów stałych. Na przewodach 
rozprowadzających należy przewidzieć montaż podpór stałych i przesuwnych zgodnie 
z wytycznymi dla samokompensacji instalacji grzewczych z rur stalowych i wytycznymi 
producenta zastosowanego systemu rur (zawartymi np. w Podręczniku Technicznym). 

5.2.1.2. Grzejniki 

 Do ogrzewania pomieszczeń w części biurowej budynku zaprojektowano stalowe grzejniki 
płytowe zasilane z boku kompaktowe o wysokości 600 mm oraz 900 mm (lub równoważne). 
Grzejniki należy montować w rozmieszczeniu jak w części rysunkowej opracowania. 
 Wszystkie grzejniki płytowe powinny być wyposażone w boczny ręczny odpowietrznik (na 
wyposażeniu grzejnika) oraz korek. Do zamocowania grzejników stosować typowe zawiesia 
dostarczane przez producenta grzejników. 
 Na gałązce zasilającej każdego grzejnika będzie zamontowany zawór termostatyczny 
kątowy z nastawą wstępną  lub zawór grzejnikowy kątowy niezależny od ciśnienia, a na gałązce 
powrotnej należy zamontować zawór powrotny kątowy z funkcją odcięcia grzejnika i odwodnienia. 
 Na zaworach termostatycznych należy zamontować głowice termostatyczne, ze 
wzmocnioną głowicą, zabezpieczone przed manipulacją przez osoby niepowołane i kradzieżą. 

5.2.1.3. Nagrzewnice wodne 
 

Na dachu budynku będzie zamontowana centrala wentylacyjna. Centrala wentylacyjna 
będzie miała nagrzewnicę wodną , zasilaną wodą grzewczą o parametrach 70/50°C, podłączoną 
zgodnie z częścią rysunkową opracowania. Moc nagrzewnicy centrali  wynosi 22,8 kW. 

Układ podłączenia do nagrzewnicy wodnej należy wyposażyć w zawory odcinające kulowe 
kołnierzowe, kurki spustowe, zawór zwrotny klapowy, zawór regulacyjny trójdrogowy, zawór 
równoważący, pompę obiegową oraz automatyczne odpowietrzniki w najwyższych punktach 
instalacji, a w najniższych punktach zawory odwadniające. 
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Sterowanie zaworem regulacyjnym z siłownikiem dla utrzymania zadanej temperatury 
powietrza będzie realizowane przez automatykę centrali. 

Na przewodach zainstalowanych na dachu należy zamontować kable grzewcze 
samoograniczające z termostatem umiejscowionym pomieszczeniu istniejącego węzła cieplnego, 
zabezpieczonym przed manipulacją przez osoby niepowołane i kradzieżą. Kontrola temperatury 
w przewodach instalacji c.o. za pomocą przylgowych czujników temperatury. 

 

5.2.1.3. Odpowietrzenie instalacji 

W najwyższych punktach instalacji należy zamontować automatyczne odpowietrzniki 
DN15. Przed odpowietrznikami należy zamontować zawory kulowe odcinające DN15. 
Indywidualne odpowietrzanie grzejników będzie się odbywać poprzez odpowietrzniki ręczne 
zainstalowane na grzejnikach. 

5.2.1.4. Odwodnienie instalacji 

W najniższych punktach instalacji c.o. należy wykonać odwodnienie – zamontować zawory 
spustowe z kołpakiem zamykającym. Zawory odcinające powrotne, zamontowane na gałązkach 
powrotnych, posiadają możliwość spustu wody z grzejnika. Główne odwodnienie w pomieszczeniu 
węzła cieplnego w istniejącym budynku.  

5.2.1.5. Regulacja hydrauliczna instalacji 

Obliczenia regulacji hydraulicznej instalacji c.o. przeprowadzono przy pomocy programu 
komputerowego „INSTAL-THERM 4.13” firmy INSTAL-SOFT. 

Regulację nastawczą instalacji c.o. przeprowadzić przy pomocy nastaw wstępnych na 
zaworach termostatycznych zabudowanych gałązkach zasilających grzejniki oraz za pomocą 
nastawy wstępnej na zaworze równoważącym.  

Po montażu instalacji i wykonaniu próby ciśnieniowej należy wykonać nastawy wstępne 
na zaworach termostatycznych.  

5.2.1.6. Próby szczelności 

Wykonać próbę ciśnienia, płukanie instalacji, pomiary przepływów i temperatur zgodnie  
z PN-81/B-10700.00. 

Sprawdzanie szczelności powinno być przeprowadzone przed nałożeniem izolacji na 
rurociąg. Dopuszczalne jest przeprowadzenie badań szczelności na izolowanych rurociągach 
w przypadku, kiedy elementy rurociągu były badane u wykonawców tych elementów. 

Przed rozpoczęciem tej próby należy dokonać zewnętrznych oględzin rurociągów 
i sprawdzić zgodność z dokumentacją. Próbę wodną należy przeprowadzić z zachowaniem 
następujących warunków: 

� temperatura wody powinna wynosić 10 do 30 °C, 
� rurociąg powinien być napełniony wodą na 24 h przed próbą, 
� próbę należy przeprowadzić odcinkami, 
� przed próbą należy rurociąg dokładnie odpowietrzyć. 
� przy próbach wodnych naprężenia nie powinny przewyższać 90 % wartości granicy 

plastyczności przy temperaturze 20°C gwarantowanej dla danego materiału oraz powinny 
spełniać wymagania podane w PN-79/M-34033, 

� obniżenie i podwyższenie ciśnienia w zakresie ciśnień od roboczego do próbnego powinno 
się odbywać jednostajnie i powoli z prędkością nie przekraczającą 0,05 MPa na minutę, 
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� oględziny rurociągu należy przeprowadzić przy ciśnieniu roboczym lecz nie większym niż 
0,6 MPa, 

� w czasie znajdowania się rurociągu pod ciśnieniem zabrania się przeprowadzania 
jakichkolwiek prac związanych z usuwaniem usterek. 

 Po próbie szczelności na elementach rurociągu nie powinno być rozerwań, widocznych 
odkształceń plastycznych, rys włoskowatych lub pęknięć oraz nieszczelności i pocenia się 
powierzchni. 
 Po zmontowaniu i przygotowaniu rurociągu do odbioru należy przeprowadzić ruch próbny 
zgodnie z instrukcją eksploatacji w warunkach przewidzianych przy normalnej pracy rurociągu 
i możliwie przy pełnym obciążeniu. 

5.2.2.  Ogrzewanie elektryczne 
 
W pomieszczeniu rozdzielni na parterze budynku (0.10)  należy zainstalować grzejnik 

elektryczny o mocy 0,5 kW.  Lokalizacja grzejnika oraz jego moc są wskazana w części rysunkowej 
opracowania. 

5.3. Instalacja klimatyzacji 

5.3.1. Charakterystyka projektowanej instalacji VRF 

Instalacja klimatyzacyjna została zaprojektowana dla pomieszczeń, które inwestor wskazał, 
jako pomieszczenia wymagające chłodzenia w okresie letnim. Zadaniem instalacji klimatyzacyjnej 
jest chłodzenie tych pomieszczeń.  

W celu odebrania zbędnych zysków ciepła ze wskazanych w części rysunkowej 
pomieszczeń zaprojektowano układy klimatyzacyjne w oparciu o bezpośrednie odparowanie 
czynnika chłodniczego. Czynnikiem chłodniczym w zespołach (układach) klimatyzacyjnych będzie 
ekologiczna substancja typu R-410A.  Wobec dużej ilości klimatyzowanych pomieszczeń instalację 
zaprojektowano w systemie „VRF” (Variable Refrigerant Flow – zmienny przepływ czynnika 
chłodniczego w instalacji). System „VRF” charakteryzuje się niemalże płynnym dostosowaniem 
mocy chłodniczej do jej chwilowego zapotrzebowania. Zaprojektowany system posiada również 
funkcję zmiennej temperatury odparowania czynnika chłodniczego, która pozwala na osiągnięcie 
jak największej efektywności energetycznej jak również utrzymanie najwyższego komfortu pracy 
w klimatyzowanych pomieszczeniach. . Funkcja zmiennej temperatury odparowania czynnika ściśle 
zależy od warunków zewnętrznych i optymalizuje działanie systemu. Instalację klimatyzacji 
podzielono na trzy  części. Każda z instalacji będzie obsługiwała po jednym piętrze budynku. 
Urządzenia wchodzące w skład systemów klimatyzacji VRF to agregat zewnętrzny, jednostki 
wewnętrzne ścienne oraz instalacja rurowa z trójnikami. 

W pomieszczeniach klimatyzowanych w ramach każdego układu klimatyzacyjnego 
zaprojektowano kasetonowe jednostki z nawiewem 4-stronnym - każda kierownica jest 
indywidualnie ustawiana, z wbudowanymi pompkami skroplin oraz naścienne jednostki 
wewnętrzne klimatyzacji  i przynależną do nich jednostkę zewnętrzną klimatyzacji zlokalizowaną 
na dachu budynku. Jednostki zewnętrzne klimatyzacji montować na  konstrukcji wsporczej wg 
projektu branży konstrukcyjnej uwzględniając wymagania Producenta zastosowanego systemu 
klimatyzacji. Instalację prowadzoną na zewnątrz budynku dodatkowo zabezpieczyć aluminiowym 
płaszczem osłonowym (ochrona przed uszkodzeniami mechanicznymi spowodowanymi przez 
czynniki atmosferyczne oraz przez zwierzęta) oraz stalowymi perforowanymi korytami 
elektroinstalacyjnymi (ochrona przed uszkodzeniami mechanicznymi). Wszystkie zaprojektowane 
w przedmiotowym budynku jednostki wewnętrzne i zewnętrzne klimatyzacji muszą zostać 
zakupione i zamontowane w ramach jednego systemu klimatyzacyjnego zastosowanego Producenta 
urządzeń klimatyzacyjnych. Wymagane parametry techniczne, jakim powinny charakteryzować się 
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urządzenia klimatyzacyjne przedstawiono poniżej: 
 
Zaprojektowano agregaty zewnętrzne, które będą pełnił funkcję źródła chłodu, 

z wydajnością dostosowaną do aktualnych potrzeb budynku. Dobrano agregaty zewnętrzne: 
• dla pomieszczeń parteru dobrano system o mocy nominalnej chłodniczej 67,20 kW 

Nominalna wydajność chłodnicza 67,2kW 
Nominalna wydajność grzewcza 74,3kW  
Nominalne zapotrzebowanie energii na chłodzeniu nie więcej niż 17,40kW 
Nominalne zapotrzebowanie energii na grzaniu nie więcej niż 15,89kW  
EER = 3,86 
ESEER = 6,57 przy stałej temp. odparowania 
ESEER = 8,05 przy zmiennej temperaturze odparowania 
         COP = 4,23 ( dla Temp. wewn. 20°C (DB) / 15°C (WB),  Temp.  
         zewn. 7°C (DB) / 6°C (WB) 
Sprężarki inwerterowe 
Zakres pracy na chłodzeniu od -15°C do +48°C 
Zakres pracy na grzaniu od -25°C do +18°C 
Czynnik chłodniczy R410A 
Aktywna kontrola ilości czynnika chłodniczego 
Automatyczna zmiana temperatury odparowania w zależności od obciążenia chłodniczego 
Ciśnienie akustyczne w trybie chłodzenia 65 dB(A), w trybie grzania 67 dB(A), aktywacja 

trybu cichej pracy niezależnie od temperatury zewnętrznej 
Waga 310 kg 
Zasilanie 380-415V 
Gwarancja producenta 5 lat 
Certyfikat Eurovent 

 
• dla pomieszczeń zlokalizowanych na pierwszym piętrze na piętro o mocy nominalnej 

chłodniczej 50,4 kW 
 
Nominalna wydajność chłodnicza 50,4kW 
Nominalna wydajność grzewcza 56,7kW  
Nominalne zapotrzebowanie energii na chłodzeniu nie więcej niż 10,91kW 
Nominalne zapotrzebowanie energii na grzaniu nie więcej niż 10,12kW  
EER = 4,62 
ESEER = 7,40 przy stałej temp. odparowania 
ESEER = 8,11 przy zmiennej temperaturze odparowania 
COP = 4,98 ( dla Temp. wewn. 20°C (DB) / 15°C (WB),  Temp.  
zewn. 7°C (DB) / 6°C (WB) 
Sprężarki inwerterowe 
Zakres pracy na chłodzeniu od -15°C do +48°C 
Zakres pracy na grzaniu od -25°C do +18°C 
Czynnik chłodniczy R410A 
Aktywna kontrola ilości czynnika chłodniczego 
Automatyczna zmiana temperatury odparowania w zależności od obciążenia chłodniczego 
Ciśnienie akustyczne w trybie chłodzenia 61 dB(A), w trybie grzania 62 dB(A), aktywacja 

trybu cichej pracy niezależnie od temperatury zewnętrznej 
Waga 300 kg 
Zasilanie 380-415V 
Gwarancja producenta 5 lat 
Certyfikat Eurovent 
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• dla pomieszczeń zlokalizowanych na drugim piętrze na piętro o mocy nominalnej 

chłodniczej 50,4 kW 
 
Nominalna wydajność chłodnicza 50,4kW 
Nominalna wydajność grzewcza 56,7kW  
Nominalne zapotrzebowanie energii na chłodzeniu nie więcej niż 10,91kW 
Nominalne zapotrzebowanie energii na grzaniu nie więcej niż 10,12kW  
EER = 4,62 
ESEER = 7,40 przy stałej temp. odparowania 
ESEER = 8,11 przy zmiennej temperaturze odparowania 
         COP = 4,98 ( dla Temp. wewn. 20°C (DB) / 15°C (WB),  Temp.  
         zewn. 7°C (DB) / 6°C (WB) 
Sprężarki inwerterowe 
Zakres pracy na chłodzeniu od -15°C do +48°C 
Zakres pracy na grzaniu od -25°C do +18°C 
Czynnik chłodniczy R410A 
Aktywna kontrola ilości czynnika chłodniczego 
Automatyczna zmiana temperatury odparowania w zależności od obciążenia chłodniczego 
Ciśnienie akustyczne w trybie chłodzenia 61 dB(A), w trybie grzania 62 dB(A), aktywacja 

trybu cichej pracy niezależnie od temperatury zewnętrznej 
Waga 300 kg 
Zasilanie 380-415V 
Gwarancja producenta 5 lat 
Certyfikat Eurovent 
 
 

• dla centrali wentylacyjnej o mocy nominalnej chłodniczej 33,60 kW 
 

 
Projektuje się umieszczenie jednostek zewnętrznych klimatyzacji VRF na dachu budynku, 

zgodnie z częścią rysunkową projektu.  
 

5.3.2. Rurociągi i wytyczne wykonania instalacji freonowej 
 
Instalacje freonowe należy wykonać zgodnie z następującymi wytycznymi: 

- instalacje przewodów freonowych wykonać z rur miedzianych dla zastosowań z czynnikami 
chłodniczymi zgodnie z  normą PN-EN 12735: 2004 (część 1 i 2), przy czym dopuszcza się 
zastosowanie rur miedzianych z izolacją producenta w zwojach do średnicy Dz12mm, pozostałe 
średnice rur miedzianych w sztangach 

- przewody freonowe należy łączyć poprzez lutowanie twarde lutem zgodnym z PN-EN 1044 
w osłonie z gazem obojętnym celem  uniknięcia wytworzenia się zgorzelin na wewnętrznych 
częściach łączenia rur miedzianych 

- przewody freonowe należy transportować, magazynować, zabezpieczyć, oznakować oraz 
montować zgodnie z  normą PN-EN 378-2+A2:2012 

- na wszystkich odcinkach instalacji wykonać trzystopniową próbę ciśnieniową (azot) wg 
wymagań producenta,  

- próżnię w instalacji wykonać dwustopniowo,  
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- napełnienie instalacji czynnikiem chłodniczym wykonać wg wskazówek zawartych w instrukcji 
montażowej systemu producenta,  

- instalacje freonowe miedziane w sztangach po wykonaniu prób ciśnieniowych izolować 
termicznie otulinami chloro-kauczukowymi, obejmy wykonać np.  w technologii 
wykorzystującej elastyczną piankę elastomeryczną, odcinki na zewnątrz budynku należy 
zabezpieczyć przed wpływem czynników zewnętrznych (np. osłona z blachy ocynkowanej), 
dopuszcza się prowadzenie instalacji freonowej w zamkniętych, bryzgoszczelnych korytach 
montażowych ułożonych na podstawach 305x305mm, 

- zawiesia i podpory rurociągów wykonać w wykorzystaniem uchwytów systemowych 
i wsporników w odległościach wynikających ze średnicy rurociągu zgodnie z warunkami Cobrti-
Instal oraz wytycznymi producenta, wszelkie elementy montażowe i pomocnicze 
w wykonaniu ocynkowanym, z jednej serii producenta, 

- przejścia instalacji rurowych przez przegrody budowlane stanowiące przegrodę ogniową 
zabezpieczyć do wymaganej odporności EI przegrody, 

-  wszystkie przejścia rur miedzianych przez ściany lub stropy nie stanowiące przegrody ogniowej, 
należy prowadzić w tulejach ochronnych z uszczelnieniem elastycznym, umożliwiającym 
swobodne ruchy termiczne, 

- na odcinkach pionowych w wykonać zasyfonowania (tz.: łapacze oleju) zgodnie z wymaganiami 
producenta urządzeń. 

 
Instalacja freonowa w systemie klimatyzacji będzie prowadzona nad sufitami podwieszanymi. 
Rzędna prowadzenia osi głównego rurociągu wynosi +3,15 m od poziomu posadzki. Średnice 
rurociągów zostały przedstawione w części rysunkowej opracowania. Rurociągi freonowe należy 
zabezpieczyć izolacją kauczukową o grubości 13 mm. 

5.4. Instalacja wentylacji 

5.4.1. Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna  

Centrala wentylacyjna będzie obsługiwała pomieszczenia w nowoprojektowanym budynku. 
Centrala wentylacyjna będzie zamontowana na dachu budynku na konstrukji wsporczej. 
Zaprojektowano centralę stojącą, nawiewno-wywiewną firmy VBW z wymiennikiem ciepła oraz 
nagrzewnicą wodną i chłodnicą freonową. Przyjęto temperaturę powietrzna nawiewnego wynoszącą 
20◦C. Sumaryczny strumień powietrza nawiewany przez centralę będzie wynosił 7665 m3/h, 
natomiast sumaryczny strumień powietrza wywiewanego będzie wynosił 7290 m3/h. Spręż 
dyspozycyjny dla nawiewu to 300 Pa, natomiast dla wywiewu 300 Pa. Centrala będzie posiadała 
następujące sekcje: 

• Nawiew 
o Przepustnica 
o Tłumik szumów 
o Filtr kieszeniowy F5 
o Wymiennik obrotowy 
o Wentylator osiowo-promieniowy 
o Nagrzewnica wodna 
o Chłodnica freonowa 
o Odkraplacz 
o Tłumik szumów 

• Wywiew 
o Tłumik szumów 
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o Filtr kieszeniowy F5 
o Wentylator osiowo-promieniowy  
o Wymiennik obrotowy 
o Tłumik szumów 
o Przepustnica 

Szczegóły zostały przedstawione w karcie doboru centrali. 
 

Elementami służącymi do nawiewu powietrza do pomieszczeń będą nawiewniki wirowe ze 
skrzynką rozprężną zamontowane w sufitach pomieszczeń, kratki wentylacyjne montowane na 
kanałach wentylacyjnych oraz kratki transferowe montowana w dolnej części drzwi. Kratki 
transferowe zamontować w drzwiach do pomieszczeń, w miejscach wskazanych w części 
rysunkowej. 
Wywiew powietrza będzie realizowany przez wywiewniki ze skrzynką rozprężną, które będą 
montowane w sufitach pomieszczeń lub przez kratki wentylacyjne montowane na kanałach 
wentylacyjnych.  
Źródłem ciepła dla nagrzewnicy w centrali wentylacyjnej będzie czynnik grzewczy dostarczany 
rurociągami z istniejącego węzła cieplnego – szczegóły w punkcie dotyczącym instalacji 
grzewczych. 
Źródłem chłodu dla chłodnicy w centrali wentylacyjnej będzie czynnik chłodniczy R-410A 
dostarczany rurociągami  z jednostki zewnętrznej agregatu chłodniczego – szczegóły w punkcie 
dotyczącym instalacji chłodniczych. 
 
W instalacji wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej projektuje się montaż tłumików szumów 
w centrali wentylacyjnej.  
 

5.4.4. Wentylacja sanitariatów 

Z pomieszczeń toalet powietrze będzie wywiewane przez  system wyciągowy, podłączony do 
wentylatora dachowego. Lokalizacja została wskazana w części rysunkowej opracowania. 
Parametry dobranego wentylatora zostały opisane na rysunkach dotyczących instalacji 
wentylacyjnej.  

Do pomieszczeń WC powietrze będzie nawiewane z sąsiednich pomieszczeń przez kratki 
transferowe w drzwiach. Przyjęto ilości powietrza wentylacyjnego: 50m3/h na miskę ustępową, 
25m3/h na pisuar. 

 

5.4.5. Materiały, wytyczne  montażu i eksploatacji 

Kanały wentylacyjne wykonać z blachy ocynkowanej. Przewody nawiewne i wywiewne 
systemów podłączonych do centrali wentylacyjnej, które są prowadzone wewnątrz budynku 
zaizolować wełną mineralną z warstwą ochronną z folii aluminiowej, minimalna grubość izolacji 
z wełny mineralnej wynosi 30 mm. Kanałów wentylacji wywiewnej z toalet oraz z pomieszczenia  
Rozdzielni. Kanały wentylacyjne prowadzone na dachu zaizolować otuliną  z wełny mineralnej 
o gr. 80 mm oraz zabezpieczyć okładziną z blachy ocynkowanej. 

Przewody i kształtki wentylacyjne wykonać z blachy stalowej ocynkowanej zgodnie z PN-
B-03434. Wymiary przewodów powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-EN-1505. Przewody 
wentylacyjne powinny odpowiadać klasie szczelności ”A” wg PN-EN-1507. Do uszczelniania 
złączy kołnierzowych stosować taśmę uszczelniającą korkową bądź plastikową.  

Podwieszenia przewodów wentylacyjnych wykonać zgodnie z normą BN-67/8865-26. 
Podpory przewodów wentylacyjnych wykonać zgodnie z BN-67/8865-25. 

Podpory i podwieszenia w obrębie centrali wentylacyjnej oraz w odległości nie mniejszej 
niż 15 m od źródła drgań powinny być wykonane z zastosowaniem podkładek z gumy. Do 
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zawieszenia kanałów stosować pręty nagwintowane, szyny z otworami i amortyzatory gumowe. 
Wymagane pręty nagwintowane M8 lub M10. 

Instalację wentylacji będzie wyposażona w przepustnice odcinające w centrali 
wentylacyjnej. 

Centralę wentylacyjną łączyć z instalacją za pomocą króćców elastycznych. Stosować 
króćce dostarczone przez producenta centrali. Króćce powinny być wykonane z materiałów co 
najmniej trudno zapalnych. 

Należy przewidzieć otwory serwisowe w przewodach instalacji oraz możliwość demontażu 
elementu składowego instalacji celem umożliwienia czyszczenia instalacji. Między otworami 
rewizyjnymi nie powinny być zamontowane więcej niż 2 kolana lub łuki o kącie większym niż 45°. 
W przewodach poziomych odległość między otworami rewizyjnymi nie powinna być większa niż 
10m. W przypadku odcinków przewodów pionowych otwory kontrolne powinny znajdować się w 
górnej i dolnej części każdego odcinka pionowego.  

Sieć przewodów, jej podpory i podwieszenia muszą być tak obliczone pod względem 
wytrzymałościowym, aby były w stanie utrzymać dodatkowy ciężar wynikający z wprowadzania do 
wnętrza kanałów urządzeń do kontroli i czyszczenia, jak również obciążenia będącego skutkiem 
opierania się pracowników o kanały podczas pracy. 
Minimalne wymiary otworów inspekcyjnych należy wykonać wg „WTWiO instalacji 
wentylacyjnych” (zesz. nr 5). Pokrywy rewizyjne stosować jako owalne wytłaczane z możliwością 
stałego dociśnięcia do ścianki kanału za pomocą pokrętła śrubowego.  
 
Minimalne wymiary otworów rewizyjnych w przewodach o przekroju kołowym: 

Średnica przewodu 
Minimalne wymiary otworu rewizyjnego w 

ściance przewodu 

A-szerokość otworu 

rewizyjnego 

B-długość otworu 

rewizyjnego 

mm mm 

d A B 

200≤d≤315 300 100 

315<d≤500 400 200 

>500 500 400 
1) 600 500 

1)otwór rewizyjny jako właz, gdy czyszczenie związane jest z wejściem do wnętrza przewodu 

 
Dla przewodów kołowych o średnicy nominalnej mniejszej niż 200mm należy stosować 
zdejmowane zaślepki lub trójniki z zaślepkami do czyszczenia. 
Minimalne wymiary otworów rewizyjnych w przewodach o przekroju prostokątnym: 

Wymiar boku 

przewodu 

Minimalne wymiary otworu rewizyjnego w 

ściance przewodu A-szerokość otworu 

rewizyjnego 

B-długość otworu 

rewizyjnego 

mm mm 

s1) A B 

≤200 300 100 

200<d≤500 400 200 
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>500 500 400 
2) 600 500 

1)wymiar boku przewodu, w którym wykonano otwór rewizyjny 
2)Otwór rewizyjny jako właz, gdy czyszczenie związane jest z wejściem do wnętrza przewodu 

 

Otwory serwisowe muszą być tak wykonane aby nie zmniejszać izolacyjności cieplnej, odporności 
ogniowej i nie zmieniać charakterystyki akustycznej instalacji. Zewnętrzna izolacja przewodów 
wentylacyjnych musi być wykonana w taki sposób, aby było możliwe właściwe użytkowanie 
otworów serwisowych. 
Przy odbiorze urządzeń wentylacyjnych należy przestrzegać zalecenia normy PN-EN 12599:2013 
oraz stosować się do „Warunków technicznych wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” 
(zesz. nr 5). 
Zgodnie z w/w zaleceniami należy sprawdzić: jakość wykonania połączeń, zamocowań 
i podwieszeń, sztywność ścianek przewodów, czystość przewodów, filtrów, komór i elementów 
zakończających oraz szczelność przewodów wentylacyjnych i ich połączeń. 
Po montażu w celu oczyszczenia instalacji wentylacyjnej należy przedmuchać sieć przewodów. 
W instrukcji eksploatacji instalacji wentylacyjnej należy podać częstotliwość kontroli pod 
względem częstotliwości oczyszczania elementów instalacji wentylacyjnej oraz sposoby usuwania 
zanieczyszczeń. 
Filtry powinny być wyposażone we wskaźnik stopnia ich zanieczyszczenia, sygnalizujące 
konieczność wymiany wkładu filtracyjnego. Wkłady filtracyjne należy montować po zakończeniu 
„brudnych” prac budowlanych lub zabezpieczyć je przed zabrudzeniem. Wszelkie naprawy, 
regulację urządzeń i wymianę filtrów należy zlecać firmie pełniącej serwis gwarancyjny. Okresowo 
należy sprawdzać stan filtrów, czyścić je, a w razie konieczności - wymienić. 
Po zakończeniu robót montażowych celem sprawdzenia kompletności wykonanych prac należy: 

- porównać elementy wykonanej instalacji z projektem, 
- sprawdzić zgodność wykonania instalacji z obowiązującymi przepisami oraz zasadami 

wiedzy technicznej, 
- sprawdzić dostępność dla obsługi instalacji ze względu na działanie, czyszczenie 

i konserwację, 
- sprawdzić czystość instalacji, 
- sprawdzić kompletność dokumentów niezbędnych do eksploatacji instalacji. 

Następnie należy przeprowadzić kontrolę skuteczności działania wentylacji i zrobić pomiary (wg 
PN-ISO 5221) celem uzyskania pewności że instalacja osiąga parametry projektowe i wielkości 
zadane zgodnie z wymaganiami. W protokole pomiarowym należy podać punkty (miejsca) 
pomiaru, ostateczne wyniki pomiarów i rodzaje zastosowanych przyrządów pomiarowych. 
Regulacje instalacji wykonać za pomocą przepustnic regulacyjnych. 

 

6. Wytyczne branżowe 
6.1.Wytyczne budowlane 

Wykonać: 
− Przebicia i bruzdy instalacyjne w przegrodach dla kanałów wentylacyjnych oraz rurociągów 

grzewczych, freonowych  
− Konstrukcje wsporcze pod urządzenia zlokalizowane na dachu. 
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6.2.Wytyczne BHP i ppoż. 

Instalacja c.o. nie stwarza zagrożenia pożarowego, jest wykonana wyłącznie z materiałów 
niepalnych.   

Przejścia rurociągów przez ściany i stropy pomieszczeń wydzielonych pożarowo, należy 
zabezpieczyć przeciwogniowo co najmniej w klasie EIS tych przegród. W miejscach przejść 
kanałów wentylacyjnych przez przegrodę oddzielenia pożarowego należy zastosować klapy ppoż 
z napędem sprężynowym oraz wyzwalaczem topikowym. 

Podczas wykonawstwa stosować się do przepisów zawartych w „Wymagania techniczne 
COBRTI INSTAL 6. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”, 
„Wymagania techniczne COBRI INSTAL 5. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji 
wentylacyjnych” oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 „W sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych”, Dz.U. nr 47/2003, poz. 
401. Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z zasadami BHP i przepisami ppoż. 
obowiązującymi na terenie inwestora. 

6.3.Wytyczne elektryczne 
 
Należy doprowadzić energię elektryczną do: 

• Centrali wentylacyjnej 
• Wentylatorów dachowych  
• Grzejnika elektrycznego 
• Agregatu dla chłodnicy 
• Systemu klimatyzacji VRV 
• Kable grzewcze na dachu 

 
6.4.Wytyczne do automatyki 
 

- centrala wentylacyjna będzie miała możliwość działania w dwóch trybach pracy: 
z wydajnością projektowaną, na którą były dobrane oraz z 30% wydajnością (projektowane 
wydajności dla central są podane w części rysunkowej opracowania oraz w opisie technicznym, 
w punkcie dotyczącym wentylacji). Harmonogram działania w poszczególnych trybach centrali 
wentylacyjnej należy ustalić z użytkownikiem budynku; 

- temperatura nawiewu z centrali w zimie będzie stała i będzie wynosiła 20°C  
- wentylatory dachowe również będą miały możliwość działania w dwóch trybach pracy: 

z wydajnością projektowaną oraz z 30% wydajności. Działanie wentylatora dla sanitariatów będzie 
sprzężone z działaniem centrali wentylacyjnej; 

- w pomieszczeniach, w których została zaprojektowana klimatyzacja, należy zamontować 
sterowniki ścienne do sterowania jednostkami wewnętrznymi klimatyzacji; 

7. Uwagi końcowe 
 

Wszystkie zastosowane przy wykonaniu projektowanej instalacji materiały i urządzenia 
posiadają dopuszczenie do stosowania w budownictwie oraz stosowne atesty higieniczne, 
energetyczne, bezpieczeństwa i pożarowe.  
Przed przystąpieniem do realizacji należy sprawdzić wszystkie elementy i istotne wymiary na 
budowie. Projekt rozpatrywać łącznie z projektami pozostałych branż. Rysunki, opis techniczny 
i zestawienie materiałów rozpatrywać łącznie. W przypadku wystąpienia elementu w jednej części 
projektu należy przyjąć, że występuje we wszystkich. 
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Układ sterowania pomp wyposażyć w ochronę przed zanikiem ciśnienia czynnika 
(suchobieg) oraz w odpowiednie zabezpieczenia, zgodne z DTR producenta. 

Zasilanie i sterowanie urządzeń ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji według projektu 
branży elektrycznej. 

























  
 

  

  / IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA /                   / miejscowość , data /  

 
 

    

  /NR UPRAWNIEŃ/ 

 

 
             / NR CZŁONKOWSKIEJ IZBY ZAWODOWEJ / 

 
 

O ś w i a d c z e n i e 
 
 

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późniejszymi zmianami) oświadczam, że projekt 
budowlany: 
 

 
  
 
 
 

/ NAZWA PROJEKTU BUDOWLANEGO / 

  
    

 wykonany dla: 
 
 
 

 

 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej. 

 
 
 
 

 
 

.................................................... 
                                                                              / podpis projektanta / 

  

   

PARK NAUKOWO – TECHNOLOGICZNY „TECHNOPARK GLIWICE” SP. Z O.O. 
UL. KONARSKIEGO 18 C  
44-100 GLIWICE 
 

Gliwice; luty 2018 mgr inż. Janusz BRODALA 

SLK/0953/PWOS/05 

SLK/IS/3756/06 

„PROJEKT BUDOWALNY BUDOWY BUDYNKU BIUROWEGO WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM PRZY 
ISTNIEJĄCYM BUDYNKU BIUROWYM „TECHNOPARK 2” W GLIWICACH PRZY UL. WINCENTEGO 
POLA 



  
  

  / IMIĘ I NAZWISKO SPRAWDZAJĄCEGO/                   / miejscowość , data /  

 
 

    

  /NR UPRAWNIEŃ/ 

 

 
             / NR CZŁONKOWSKIEJ IZBY ZAWODOWEJ / 

 
 

O ś w i a d c z e n i e 
 
 

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późniejszymi zmianami) oświadczam, że projekt 
budowlany: 

 
  
 
 
 

/ NAZWA PROJEKTU BUDOWLANEGO / 

  
     

 

 wykonany dla: 
 
 
 

 

 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej. 

 
 
 
 
 
 

.................................................... 
                                                                              / podpis sprawdzającego / 

  

PARK NAUKOWO – TECHNOLOGICZNY „TECHNOPARK GLIWICE” SP. Z O.O. 
UL. KONARSKIEGO 18 C  
44-100 GLIWICE 
 

Gliwice; luty 2018 mgr inż. Tomasz MERCIK 

SLK/1739/PWOS/07 
 
 

SLK/IS/4971/07 
 

„PROJEKT BUDOWALNY BUDOWY BUDYNKU BIUROWEGO WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM PRZY 
ISTNIEJĄCYM BUDYNKU BIUROWYM „TECHNOPARK 2” W GLIWICACH PRZY UL. WINCENTEGO 

POLA 
 







Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-07 roku przez:

Pan Janusz Brodala o numerze ewidencyjnym SLK/IS/3756/06

adres zamieszkania ul. Kasprzaka 8/8, 44-121 Gliwice

jest członkiem Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2018-12-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Franciszek Buszka, Przewodniczący Rady Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

SLK-MX5-6ID-A8J *

Podpis jest prawidłowy



 





Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-08-16 roku przez:

Pan Tomasz Mercik o numerze ewidencyjnym SLK/IS/4971/07

adres zamieszkania ul. Zonna 42/18, 41-800 Zabrze

jest członkiem Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2018-08-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Franciszek Buszka, Przewodniczący Rady Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

SLK-FXV-6XE-486 *

Podpis jest prawidłowy




























