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3. Oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu 

 

OŚWIADCZENIE 

 

projektanta o sporządzeniu projektu wykonawczego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami 

wiedzy technicznej. 

 

 

Ja niżej podpisany   Wojciech Gąsiorek 

 

Numer uprawnień:    WKP/0392/PWOE/12 

 

Numer przynależności do izby:   WKP/IE/0084/13 

 

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 

2018 roku poz. 1202) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy 

 

oświadczam, że projekt wykonawczy opracowany dla: 

 

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu, 

Kompleks Wojskowy 2857 

ul. R. Wigla 5; 50-981 Wrocław 

 

dotyczący : 

 

91572 Przebudowa pomieszczeń po bloku operacyjnym Kliniki Chirurgicznej na Oddział Chirurgii Naczyniowej 

Dz. nr 1/2 AM-12; obręb ew. 0013 Gaj; jednostka ewidencyjna 026404)1; ul. R. Weigla; Miasto Wrocław; woj. 

Dolnośląskie; powiat wrocławski; gmina Wrocław. 

 

sporządziłem zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej 

 

 

Poznań, 15.11.2018         

       ................................ 

         (podpis) 

 

 

Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 

Kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych powyżej. 
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4. Oświadczenie sprawdzającego o sporządzeniu projektu 

 

OŚWIADCZENIE 

 

sprawdzającego o sprawdzeniu projektu wykonawczego 

zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

Ja niżej podpisany:   Krzysztof Kazimierz Just 

 

Numer uprawnień:   WKP/0175/POOE/09 

 

Numer przynależności do izby:  WKP/IE/0390/08 

 

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 

2018 roku poz. 1202) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy 

 

oświadczam, że projekt wykonawczy opracowany dla: 

 

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu, 

Kompleks Wojskowy 2857 

ul. R. Wigla 5; 50-981 Wrocław 

 

dotyczący : 

 

91572 Przebudowa pomieszczeń po bloku operacyjnym Kliniki Chirurgicznej na Oddział Chirurgii Naczyniowej 

 

 

sprawdziłem zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

Poznań, 15.11.2018.         

        ................................ 

        (podpis)    

 

Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 

Kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych powyżej. 
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5. Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego projektanta 
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6. Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego sprawdzającego 
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7. Zaświadczenie o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów 

Budownictwa projektanta 
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9. Opis techniczny – zagospodarowania terenu 
 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych 

Temat: 

91572 Przebudowa pomieszczeń po bloku operacyjnym Kliniki Chirurgicznej na Oddział Chirurgii Naczyniowej  

Lokalizacja: 

Dz. nr 1/2 AM-12; obręb ew. 0013 Gaj; jednostka ewidencyjna 026404)1; ul. R. Weigla; Miasto Wrocław; woj. 

Dolnośląskie; powiat wrocławski; gmina Wrocław. 

Inwestor: 

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu, 

Kompleks Wojskowy 2857 

ul. R. Wigla 5; 50-981 Wrocław 

 

 Stan istniejący 

 

Na terenie objętym opracowaniem znajdują się budynek szpitala. Teren jest uzbrojony. 

 

 Stan projektowy 

 

Zasilanie agregatu wody lodowej – należy ułożyć kabel typu YKXS 5x25mm2 w rurze ochronnej. Kabel 

układać w ziemi wg. poniższych wytycznych. 

Układanie kabla w ziemi 

      Miejsce oraz sposób układania kabla należy zweryfikować podczas realizacji. W przypadku braku 

możliwości wykonania instalacji zmianę trasy należy skonsultować z inwestorem oraz projektantem. 

Kabel układać w wykopie linią falistą z zapasem 1-3% długości wykopu , na 10 cm warstwie przesianego 

piasku , następnie zasypać 10 cm warstwą piasku I warstwą przesianego gruntu  o grubości co najmniej 15 cm . 

Wzdłuż kabla ułożyć folię z tworzywa sztucznego oznacznikową. Minimalna odległość folii od kabla 

powinna wynosić co najmniej 25 cm . Przy wejściu kabla do rury ochronnej folię nałożyć na koniec rury na 

odległość ok. 0,5m. 

Dla kabli o izolacji z tworzyw sztucznych , oraz kabli sygnalizacyjnych promień gięcia powinien wynosić 

min.10-krotna zewnętrzna średnica kabla. 

Układanie kabli powinno być wykonane w sposób wykluczający ich uszkodzenie. Ponadto przy układaniu 

powinny być zachowane środki ostrożności zapobiegające uszkodzeniu innych kabli lub urządzeń znajdujących 

się na trasie budowanej linii. 

Temperatura otoczenia i kabla w przypadku izolacji z powłok sztucznych nie powinna być mniejsza niż 0°C. 

Wzrost temperatury otoczenia ułożonego kabla , na dowolnie małym odcinku trasy linii kablowej przez sąsiednie 

źródła ciepła nie powinna przekraczać 5 ° C.  

Głębokość ułożenia kabla do 1 kV. 

• 70 cm - w pozostałych z wyjątkiem użytków rolnych. 

Zapas kabla w wykopie. 

• Przy wprowadzeniu kabla do stacji  + 1,5m. 

Odległości od rurociągu cieplnego: 

• 25 cm +  średnica rurociągu (31,5cm) – pionowa na skrzyżowaniu 

• 25 cm +  średnica rurociągu (31,5cm) – pozioma przy zbliżeniu 

 

Wzdłuż ulic i dróg: 

 50 cm - od granicy pasa drogowego i od fundamentów budynków 

 1,5 m-od pni drzew 

głębokość 1,0 m - pod drogą. 

 

Rury osłonowe. 

Rury powinny być tak ułożone , aby nie zbierała się w nich woda , a ponadto przy ułożeniu ich w ziemi 

powinno być utrudnione przedostanie się do wnętrza wody i spowodowanie ich zamulenia. Rury po ułożeniu 

powinny być uszczelnione na długości po 10cm z obu końców. Średnica wewnętrzna rury powinna być równa 

co najmniej 1,5 krotnej zewnętrznej średnicy wprowadzonego kabla , nie mniejsza jednak niż 50mm . 

Na skrzyżowaniach z innymi sieciami zastosować rury - AROTA typu „A"; 

dla przejść pod drogami w wykopach rury - AROTA typu „SRS"; dla przejść pod drogami wykonane metodą 

przepychu rury - AROTA typu „SRS.../UM ze złączką wewnętrzną IM"; przy zejściu ze słupa rury AROTA typu „SV; 

przy układaniu na ścianie rury AROTA typu „SV, natomiast kable istniejące chronić rurami dzielonymi AROTA 

typu A...- PS. 
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 Uwagi końcowe. 

Całość prac należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz Warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych tom V. Przed oddaniem do eksploatacji 

należy wykonać niezbędne pomiary wszystkich obwodów odbiorczych ( oporności izolacji, skuteczności 

ochrony przeciwporażeniowej, pomiarów uziemień, pomiarów napięć i obciążeń, pomiarów natężenia 

oświetlenia oraz badania wyłączników różnicowoprądowych i tablic elektrycznych po ich wykonaniu). 

Szczegółowe rozwiązania zostaną przedstawione w projekcie wykonawczym. 

 

 

 

 

PROJEKTANT: 

mgr inż. Wojciech Gąsiorek 

WKP/0392/PWOE/12 
uprawnienia budowlane do projektowania i 

kierowania robotami budowlanymi bez 

ograniczeń w specjalności instalacyjnej w 

zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycz-

nych i elektroenergetycznych. 

 

SPRAWDZAJĄCY: 

mgr inż. Kazimierz Krzysztof Just 

WKP/0175/POOE/09 
uprawnienia budowlane do projektowania 

bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w 

zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycz-

nych i elektroenergetycznych. 

 

OPRACOWAŁ: 

mgr inż. Adam Niezgódka 
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10. Informacje dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia BIOZ 

 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych 

Temat: 

91572 Przebudowa pomieszczeń po bloku operacyjnym Kliniki Chirurgicznej na Oddział Chirurgii Naczyniowej  

 

Lokalizacja: 

Dz. nr 1/2 AM-12; obręb ew. 0013 Gaj; jednostka ewidencyjna 026404)1; ul. R. Weigla; Miasto Wrocław; woj. 

Dolnośląskie; powiat wrocławski; gmina Wrocław. 

Inwestor: 

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu, Kom-

pleks Wojskowy 2857 

 

Opracował:  

Wojciech Gąsiorek 

63-421 Przygodzice 

Ul. Wysocka 27 

 

Data opracowania: 

Przygodzice, 2018-11-15 
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1) Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiek-

tów: 

- instalację zasilania gniazd 230/400V, 

- instalację oświetlenia podstawowego i awaryjnego 

– samoczynne wyłączenie zasilania, 

 

2) Wykaz istniejących obiektów budowlanych; 

Teren objęty inwestycją jest częściowo zagospodarowany przez istniejący budynek. 

 

3) Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bez-

pieczeństwa i zdrowia ludzi. 

Głównym elementem zagospodarowania działki stwarzającym zagrożenie zarówno dla pracowników 

budowy jak i osób postronnych są czynne obiekty i infrastruktura techniczna. Teren budowy należy wygodzić 

zachowując szczególną staranność, tak aby uniemożliwić dostęp osób postronnych.  

 

4) Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowla-

nych. 

- Prace na wysokości, z rusztowań lub z podnośników 

- Prace transportowe wykonywane na placu budowy 

- Prace pomiarowe i rozruchowe przy napięciach niebezpiecznych dla człowieka 

 

5) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych. 

Pracownicy zatrudnieni przy pracach elektroinstalacyjnych powinni posiadać określone umiejętności 

pozwalające na wykonywanie prac elektroinstalacyjnych oraz posiadać świadectwa ukończenia 

okresowych szkoleń w zakresie BHP, postępowania w przypadku pożaru i niesienia pierwszej pomocy.  

Kierownik budowy przed przystąpieniem do pracy powinien zapoznać pracowników z zakresem prac 

przewidzianych do realizacji na każdym etapie inwestycji.  

Kierownik budowy przed przystąpieniem do pracy powinien zapoznać pracowników z 

drogami ewakuacyjnymi, miejscami w których zgromadzono środki i sprzęt gaśniczy, środki opatrunkowe. 

Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne instrukcje bhp 

dotyczące: 

- wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników, 

 - udzielania pierwszej pomocy. 

W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i 

sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonania po jej zakończeniu oraz zasady 

postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenie dla życia i zdrowia pracowników. 

 

6) Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynika-

jącym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedz-

twie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wy-

padek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

Wyznaczenie miejsc magazynowania i składowania materiałów budowlanych ze szczególnym 

uwzględnieniem materiałów palnych, wybuchowych i niebezpiecznych oraz tras napowietrznych linii 

elektroenergetycznych.  

Wyznaczenie dróg komunikacji i ewakuacyjnych z placu budowy i wnętrza budynku.  

Wyznaczenie miejsc, w których zgromadzono środki i sprzęt gaśniczy, środki opatrunkowe. 

Zastosowanie ogrodzenia placu budowy zapobiegającego wstępowi osób postronnych w trakcie 

prowadzenia prac i w dniach wolnych.  

Zastosowanie ogrodzenia wykopów, barier na rusztowaniach i dachu budynku lub osobistego 

sprzętu ochronnego do prac na wysokościach. Zastosowanie oświetlenia placu budowy i pomieszczeń 

wewnętrznych zapewniającego bezpieczne warunki pracy.  

Zastosowanie podstawowej i dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej instalacji elektrycznych 

placu budowy. 

Zapewnienie narzędzi i urządzeń posiadających stosowne atesty i dopuszczenia do 

prac na placu budowy.  

Ograniczenie prac na zewnątrz budynku w trudnych warunkach atmosferycznych.  

Zapewnienie poprawnego oświetlenia miejsc pracy wewnątrz i na zewnątrz budynku.  

Wyposażenie pracowników w sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości . 

Wykonanie nad przejściami daszków i osłon.  

W miejscach zagrożonych spadaniem przedmiotów z wysokości, wyznaczyć strefę niebezpieczną, 

odpowiednio ją ogrodzić i oznakowa 
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.  

Stosowanie do pionowego transportu materiałów na wysokościach, urządzeń stabilnie i pewnie 

zamocowanych, a pracownicy obsługujący winni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej (sprzęt 

chroniący przed upadkiem z wysokości, hełm ochronny).  

 

 

UWAGA : Wszelkie roboty budowlano-montażowe należy prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót 

budowlano-montażowych i rozbiórkowych (Dz.U.Nr 47 poz.401), pod nadzorem osoby uprawnionej. 

 

 

11. Rysunki 
 

Plan sytuacyjny          rys. IE-PS 

 


