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instalacje elektryczne                                           str. 49 

   Oświadczenie: w/w opracowanie jest zgodne z umową  i kompletne z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Przedmiotowy projekt 
(utwór architektoniczny) jest chroniony prawem autorskim zgodnie z Ustawą nr 83 z dn.4.02.1994 r. „O prawie autorskim i prawach 

pokrewnych” (Dziennik Ustaw nr 24)  
Wrocław, wrzesień 2018 

nr rys. temat skala
IE-01 Instalacja odgromowa - rzut dachu 1:100
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Projekt opracowano na podstawie: 
− zawartej umowy; 
− wizji lokalnej; 
− uzgodnień z Inwestorem; 
− uzgodnień branżowych; 
− warunków technicznych; 
− badań geotechnicznych gruntu; 
− obowiązujących norm i przepisów prawa budowlanego; 
− decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego; 
− decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji; 
− inwentaryzacji budynku istniejącego; 
− oceny stanu technicznego; 
− ekspertyzy technicznej opracowanej przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych 

mgr inż. Grzegorza Krzysztofiaka; 
− postanowienia Szefa Delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej we Wrocławiu nr 1/DWOP/2007 

z dnia 5 czerwca 2007 r. wyrażającego zgodę na spełnienie wymagań przepisów przeciwpożarowych w 
sposób inny niż podany, w warunkach techniczno budowlanych; 

− Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. W sprawie wymagań, jakim powinny 
odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki 
zdrowotnej (Dz.U.06.213.1568) 

− Ustawą z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (t.j. z dn. 9 lutego 2016 r., Dz.U. z 2016 r. poz. 290) , 
− Ustawa z dnia 23.07.2003 o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2017.0.2187), 
− Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462), 
− Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072), tj. z dnia 10 maja 2013 r. 
(Dz.U. z 2013 r. poz. 1129), 

− Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690), tj. z dnia 17 lipca 2015 r. 
(Dz.U. z 2015 r. poz. 1422), 

− Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania 
geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 
2012 r. poz. 463), 

− Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i 
dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz. U. z 2014 r., poz. 596), 

− Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003r. nr 120, 
poz. 1126),  

− Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. nr 109 
poz. 719), 

− Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie 
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. z 2009r. nr 124, poz. 1030),  

− Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie 
uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U.  z 2015 r., poz. 
2117), 

− Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki 
energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej z dnia 27 
lutego 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 376), 

− Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania, tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 1422. 

− Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2006r., Nr 83, poz. 578); 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie rodzajów obiektów 
budowlanych, do użytkowania których można przystąpić po przeprowadzeniu przez właściwy organ 
obowiązkowej kontroli. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1128); 

− Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r., o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881 z 
późniejszymi zmianami) wraz z rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy; 

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 10 marca 2000 r., w sprawie trybu certyfikacji wyrobów. (Dz. U. z 
2000 r., Nr 17, poz. 219); 

PODSTAWA I PRZEDMIOT OPRACOWANIA: 
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− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 05 sierpnia 1998 r., w sprawie 
aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. z 1998 
r., Nr 107, poz. 679) z późniejszymi zmianami (Dz. U z 2002 r., Nr 8, poz. 71); 

− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r.,  
w sprawie systemów oceny zgodności, wzorów deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów 
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. z 1998 r., Nr 
113, poz. 728); 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 grudnia 2002 r., w sprawie systemów zgodności 
wyrobów budowlanych oraz oznaczenia znakowaniem CE (Dz. U. z 2002 r., Nr 209, poz. 1779); 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003 r., w sprawie warunków  
i trybu postępowania dotyczącego rozbiórek oraz zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego 
(Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1131); 

− [Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 09 października 2002 r., w sprawie szczegółowego trybu 
przeprowadzenia kontroli działania organów administracji architektoniczno – budowlanej oraz wzoru 
protokołu kontroli i sposobu jego zarządzania. (Dz. U. z 2002 r., Nr 179, poz. 1494); 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie wzorów: wniosku o 
pozwolenie na budowę, oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele 
budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120 poz. 1127 i Dz. U. z 2004 r., Nr 
242 poz. 2421); 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r., w sprawie dziennika budowy, montażu 
i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2002 r., Nr 108, poz. 953) z późniejszymi zmianami (Dz. U. z 2004 r., Nr198, 
poz. 2002); 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2002 r., w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126); 

− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy; 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 w sprawie określenia przeciętnych norn 
zużycia wody; 

− Polskie Normy w zakresie projektowania Instalacji Wodociągowych (PN-92/B-01706),w zakresie Instalacji 
kanalizacyjnych (PN-92/B-01707); 

− Polska Norma  PNIEC60364; 
− Polska Norma  PN-IEC 61024-1:2001 ; 
− N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe; 
− N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych; 
− Polska Norma   PN-EN 13201 Oświetlenie dróg; 
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków  technicznych  jakim  

powinny  odpowiadać  budynki   i   ich   usytuowanie ( Dz.U. nr 75 poz. 690 z póź. zm. ) 
− Prawo zamówień publicznych. Ustawa z 29 stycznia 2004r. (Dz. U. Nr 19, poz. 177, z 2004r. + późniejsze 

zmiany). 
− Rozporządzenie Min. Infrastruktury, z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, z 2003roku). 
− Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku, w sprawie ochrony przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. Nr 147, 

poz. 1229 z 2002 roku). 
− „Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL, Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji” Wyd. 

COBRTI INSTAL. 
− „Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montażowych. Tom II – Instalacje sanitarne i 

przemysłowe”. Wyd. Arkady. 
− Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. (Dz. U. 2008 r. Nr 
199, poz. 1227 z późn. zm.)  

− Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2010 r. Nr 213 poz. 1397 z późn. zm.)  

− Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska. (Dz. U. 2001 r. Nr 62, poz. 627 z późn. 
zm.) (tekst jednolity z 23 stycznia 2008 r. Dz. U. 2008 r. Nr 25, poz. 150)  

− Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach. (Dz. U. 2013 r. Poz. 21 z późn. zm.)  
− Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne. (Dz. U. 2001 r. Nr 115, poz. 1229 z późn. zm.) (tekst 

jednolity z 10 stycznia 2012 r. Dz. U. 2012 r. Poz. 145)  
− dane uzyskane od inwestora i z wizji lokalnej 
− Polska Norma  PN-EN 62305-1:2011E, Ochrona odgromowa obiektów budowlanych.   
− N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe 
− N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 
− PN-EN 12464-1:2012 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Miejsca pracy we  wnętrzach 
− PN-EN 12464-2:2008 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Miejsca pracy na zewnątrz. 
− PN-HD 60364-5-54 instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-54: Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego -- Uziemienia, przewody ochronne i przewody połączeń ochronnych 
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− Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne(Dz. U. z 2015 r. poz. 680) wydane na 
podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 u.p.b. 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U.z 2005 r., nr 
219, poz. 1864, z późn. zm.) wydane na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 u.p.b. 

− PN-EN 61386 - Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów.  
− PN-EN 124 - Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych 

Przedmiot opracowania: 
Przedmiotem opracowania jest przebudowa pomieszczeń po bloku operacyjnym Kliniki Chirurgicznej w celu 
adaptacji pomieszczeń na Oddział Chirurgii Naczyniowej, oraz dostosowanie klatek schodowych nr 8 i nr 9 
do obowiązujących przepisów ppoż. zgodnie z postanowiem Szefa Delegatury Wojskowej Ochrony 
Przeciwpożarowej we Wrocławiu nr 1/DWOP/2007 z dnia 5 czerwca 2007 r. wyrażającym zgodę na 
spełnienie wymagań przepisów przeciwpożarowych w sposób inny niż podany, w warunkach techniczno 
budowlanych, w budynku głównym 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, usytuowanym przy ul. 
R. Weigla 5 we Wrocławiu  
Przebudowa dotyczy części V budynku nr 1 w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu przy ul. Rudolfa Weigla 5, który jest 
terenem zamkniętym i stanowi Kompleks Wojskowy nr 2857. 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest termomodernizacja części V budynku nr 1. 
Budynek wyposażony jest w instalacje: 
- wodociągową; 
- kanalizacji sanitarnej i deszczowej; 
- centralnej ciepłej wody; 
- instalację C.O.; 
- instalację cieplną; 
- elektryczną; 
- teleinformatyczną; 
- gazów medycznych; 
- odgromową; 
- oświetlenie zewnętrzne; 
Budynek jest podłączony do sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieci 
elektroenergetycznej i ciepłowniczej oraz gazowej oraz teleinformacyjnej. 

*7



�

OPINIE: 
1. Uzgodnienie nr MKZ-IZN.4120.396.2018 z Miejskim Konserwatorem Zabytków we Wrocławiu z dnia 

31.08.2018 roku. 

ZAŁACZNIKI: 
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CZĘŚĆ OPISOWA 
OCENA STANU TECHNICZNEGO 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1. Ogólna charakterystyka; 

1.1. Opis ogólny; 
4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu 
przy ul. Rudolfa Weigla 5 jest zlokalizowany w południowej części miasta i stanowi Kompleks Wojskowy nr 
2857.  
Szpital wraz z infrastrukturą techniczną mieści się na działce o pow. 18 134 ha. Teren szpitala jest uzbrojony, 
oświetlony, zagospodarowany drogami wewnętrznymi i komunikacji kołowej, przeciwpożarowej, ciągami 
pieszymi, placami postojowymi dla samochodów osobowych, terenami zielonymi. Wjazd na teren szpitala 
jest kontrolowany i odbywa się od strony północnej z ul. Rudolfa Weigla oraz od strony zachodniej z ul. 
Pułtuskiej.  

1.2. Układ funkcjonalny; 
W skład kompleksu wchodzą budynku szpitalne nr 1 i nr 2. Budynek nr 2 to wolnostojący, podpiwniczony 
budynek o prostopadle usytuowanych względem siebie dwóch skrzydłach, dwukondygnacyjny, o dachu 
płaskim. Budynek nr 2 mieści Oddział Gastroenterologiczny i Dermatologiczny oraz Kliniczny Oddział 
Chirurgii Onkologicznej. 
Budynek nr 1 to wolnostojący, podpiwniczony wieloskrzydłowy obiekt o zróżnicowanej ilości kondygnacji i 
dachu wysokim, podzielony na VII części: 
- część główna II i IV - czterokondygnacyjna; 
- część III i V - trzykondygnacyjna; 
- część I i VII - czterokondygnacyjna; 

Między budynkami nr 1 i nr 2 przebiega łącznik komunikacyjny na poziomie 1 piętra umożliwiający przewóz 
pacjentów, leków i materiałów medycznych. 

1.3. Rozwiązania materiałowe; 
Budynek nr 1 jest w pełni podpiwniczony zbudowany w 1942 roku. Został zbudowany w systemie 
tradycyjnym, ściany zewnętrzne murowane z cegły pełnej o zmiennej grubości obustronnie tynkowane 
tynkiem cementowo - wapiennym. Stropy miedzy kondygnacjami masywne, żelbetowe. Stropodach 
niewentylowany, więźba drewniana. Dach dwuspadowy o kącie nachylenia połaci 24 st. kryty 
blachodachówką z blachy cynkowej powlekanej plastizolem.  

1.4. Wyposażenie budynku w instalacje; 
Budynek wyposażony jest w wewnętrzne instalacje: 
- Instalacja  wody ciepłej i zimnej w rurach PP, kanalizacyjna w rurach PCV;   
- Instalacja  centralnego ogrzewania w rurach stalowych;  
- Instalacja  elektryczna: ogólna, przywoławcza, oświetlenia nocnego, ewakuacji, uziemienia;  
- Instalacja gazów medycznych; 
- Instalacja telefoniczna; 
- Instalacja  informatyczna; 
- Systemu Włamania i Napadu (SWiN); 
- Systemu Automatycznego Powiadamiania (SAP); 

3. Układ konstrukcyjny; 

Budynek trzykondygnacyjny, trójtraktowy w pełni podpiwniczony z częściowo użytkowym poddaszem. Układ 
nośny budynku tradycyjny w konstrukcji murowanej. Stropy wykonano jako żelbetowe, masywne, niepalne.  

4. Opis istniejących rozwiązań materiałowych; 

4.1. Ściany konstrukcyjne, fundamenty; 
Ściany murowane z cegły pełnej. Ściany nie mają śladów spękań i ich stan techniczny nie budzi zastrzeżeń. 

5. Ocena stanu technicznego budynku (zakres objęty opracowaniem); 

5.1. Ściany konstrukcyjne; 
Ściany nie mają śladów spękań i ich stan techniczny nie budzi zastrzeżeń. Brak docieplenia ścian 
zewnętrznych. 

OCENA STANU TECHNICZNEGO - CZĘŚĆ OPISOWA
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5.2. Stropy; 
Stropy nie mają śladów spękań i ich stan techniczny nie budzi zastrzeżeń. Obciążenie użytkowe stropów 
pozostanie bez zmian. 

5.3. Schody; 
Schody wewnętrzne i zewnętrzne są w dobrym stanie technicznym. 

5.5. Dach; 
Stan techniczny określono jako dobry. 

5.6. Ściany działowe; 
Ściany nie mają śladów spękań i ich stan techniczny nie budzi zastrzeżeń. 

5.7. Pokrycie dachowe i kominy; 
Brak przecieków oraz zawilgoceń, kominy są w dobrym stanie.  

5.6. Rynny i obróbki blacharskie; 
Rynny i rury spustowe są wykonane z blachy stalowej ocynkowanej. 

5.7. Stolarka okienna i drzwiowa; 
Okna są w średnim stanie technicznym. 

5.8. Podłogi i posadzki; 
Posadzki są w dobrym stanie technicznym. 

5.9. Tynki; 
Stan techniczny tynków określa się jako zadawalający, jednakże ze względu na poprzednią funkcję części 
budynku, a także ilośc prac instalacyjnych należy w całości przewidzieć tynki do skucia. 

5.10. Malatura; 
Stan techniczny malatury oraz okładzin ściennych z płytek ceramicznych określa się jako zadawalający. 
Wraz z usuwaniem tynków zostanie usunięta w całości malatura oraz okładziny ścienne. 

5.11. Instalacja centralnego ogrzewania. 
Stan techicznv instalacji określono jako średni 

5.12. Instalacje wod.-kan. 
Stan techicznv instalacji określono jako średni 

5.13. Instalacje elektryczne i niskoprądowe 
Stan techicznv instalacji określono jako średni 

6. Wnioski i zalecenia 

- Ogólny stan techniczny budynku oceniono jako dobry.  
- Wszystkie przegrody zewnętrzne nie spełniają aktualnych wymagań cieplnych dla przegród określonych w 

rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690) i należy je docieplić. 

opracowanie: wg strony tytułowej 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1.Widok budynku nr 1 części V; 

1.1. Widok elewacji południowej; 

*  

INWENTARYZACJA ZDJĘCIOWA
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1.2. Widok elewacji północnej; 

*  

*  
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1.3. Widok elewacji wschodniej; 

*  
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1.4. Detale; 

*  

*  
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CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
INWENTARYZACJA  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CZĘŚĆ OPISOWA 
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 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*  

1. Podstawowe parametry inwestycji: 

1.1. Zbiorcze zestawienie powierzchni 

2. Opis projektu. 
Część V budynku nr 1 stanowi prostopadłościan o wymiarach 42,00 x 15,00m i wysokości do szczytu 
kalenicy około 13,00m. Obiekt jest w całości podpiwniczony, posiada dwie kondygnacje nadziemne oraz 
poddasze nieużytkowe. Zbudowany w systemie tradycyjnym ściany zewnętrzne murowane z cegły pełnej o 
zmiennej grubości. Elewacje budynku pokrywa tynk cementowo - wapienny a partia cokołu budynku bloki z 
piaskowca. Elewacja północna i południowa symetryczna. Elewacja zachodnia niesymetryczna ze schodami 
wejściowymi na murach oporowych z piaskowca. Balustrady pełne. Wszystkie elewacje perforowane dużymi 
otworami okiennymi, stanowiącymi doświetlenia gabinetów lekarskich. Dach dwuspadowy o kącie 
nachylenia połaci 24 st. kryty blachodachówką z blachy cynkowej powlekanej plastizolem. 

3. Prace demontażowe – roboty budowlane. 

Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych należy teren inwestycji wygrodzić i zabezpieczyć 
zgodnie z odpowiednimi przepisami BHP. Nad wejściami wykonać tymczasowe zadaszenia. Teren budowy 
oznakować i wyposażyć w tablicę informacyjną, niezbędny sprzęt gaśniczy i środki pierwszej pomocy.  

Do demontażu lub rozbiórki przeznaczono elementy budynku: 
- demontaż instalacji; 
- demontaż okien i drzwi; 
- zamurowanie części otworów w ścianach zewnętrznych; 
- odkopanie ścian zewnętrznych budynku odcinkami na długość robót; 
- demontaż obróbek okiennych - parapetów; 
- ocieplenie ścian budynku; 
- wykonanie nowych nadproży; 
- montaż okien i drzwi; 
- tynki wewnętrzne ościeży po wymianie okien; 
- roboty malarskie; 
- montaż instalacji; 
- montaż rolet zewnętrznych; 
- i inne elementy zaznaczone na rysunkach; 

Prace demontażowe – uwagi końcowe 

KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNA - CZĘŚĆ OPISOWA

nr nazwa ilość jednostka miary

1 długość budynku 41,2 m

2 szerokość budynku 14,7 m

3 wysokość budynku 12,7 m

4 wysokość kondygnacji piwnicy w świetle 2,13 m

5 wysokość kondygnacji parteru w świetle 3,32 m

6 wysokość kondygnacji I piętra w świetle 3,32 m

7 średnia wysokość kondygnacji poddasza w świetle 1,8 m

nr nazwa ilość jednostka miary

1 powierzchnia docieplana (ściany zewnętrzne) 645,6 m2

2 powierzchnia zabudowy 611,3 m2
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- Ze względu na charakter obiektu, wszystkie wymiary i rzędne należy sprawdzić na budowie, a zaistniałe 
niezgodności pomiędzy projektem architektoniczno-budowlanym i pozostałymi opracowaniami 
branżowymi, a stanem istniejącym, należy wyjaśniać i uzgadniać z głównym projektantem i 
projektantami branżowymi. 

- Zakres wykonania i obowiązki przy robotach budowlanych stosować zgodnie ze sztuką budowlaną.  

4. Rozwiązania budowlane. 

4.1. Ściany. 

4.1.1. Uzupełnienia otworów, przemurowania; 
Uzupełnienia otworów, przemurowania należy wykonać z cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej 
marki M5. 

4.2. Prace konserwatorskie; 

4.2.1. Prace demontażowe; 
Do demontażu przewidziano instalacje prowadzone po elewacji budynku oraz elementy oświetlenia 
ulicznego zamontowane na ścianie. Instalacje odgromowa należy zdemontować i wymienić na nową. 
Instalacje elektryczne i teletechniczne należy poprowadzić w sposób niewidoczny na elewacjach.  

4.2.2. Technologia prac konserwatorskich elewacji; 

4.2.2.1. Prace przygotowawcze; 
Prawidłowo przeprowadzony zabieg czyszczenia to podstawowy warunek dla uzyskania optymalnego efektu 
estetycznego. Zbadać stan tynków przez ostukiwanie z poziomu rusztowań. W przypadku wadliwego 
zespojenia z podłożem, skuć tynk aż do całkowitego odkrycia powierzchni podłoża. Podłoże przygotować 
bardzo starannie usuwając resztki starego tynku, pyłu i gruzu. W miejscach zakażenia mikrobiologicznego 
(zielone plamy kolonii glonów i zielenic oraz szaroczarne skupiska grzybów i porostów) należy 
przeprowadzić zabieg dezynfekcji preparatem biobójczym np. KEIM Algicid Plus lub równoważny. Aplikacja 
preparatu metodą natryskową. Głęboko zakażone podłoże wymaga nasączenia struktury tynku oraz 
wykonanie badań sprawdzających skuteczność zabiegu. Czynność należy wykonać przed rozpoczęciem 
procesów technologicznych w celu zniszczenia mikroflory także w stadium zarodnikowym we wszystkich 
miejscach porażonych grzybami, glonami i porostami.  

4.2.2.2. Cokół; 
Istniejące bloki z piaskowca należy w miejscach zakażenia mikrobiologicznego przeprowadzono  zabieg 
dezynfekcji preparatem biobójczym np. SIKAGRAD 715-W. lub równoważny. Aplikacja preparatu metodą 
natryskową. Czynność wykonano przed rozpoczęciem procesów technologicznych w celu  zniszczenia   
mikroflory także w stadium zarodnikowym we wszystkich miejscach  porażonych grzybami, glonami i 
porostami.  
Po oczyszczeniu elewacji należy dokonać oceny stanu zachowania spoin. Usunięcie nieprawidłowych 
napraw i uporządkowanie spoin. Ubytki w spoinie uzupełnić za pomocą mineralnej, suchej zaprawy 
z hydraulicznym spoiwem  KEIM  Restauro Fuge lub równoważny w kolorze oryginalnym.  
Ubytki uzupełnić w technologii kitów mineralnych masą firmy KEIM Restauro Top lub równoważnym. 
Zaprawa o czysto mineralnym charakterze, parametrach mechanicznych i porowatości oraz uziarnieniu 
odpowiadających uzupełnianemu podłożu. Właściwości te eliminują naprężenia na granicy pomiędzy 
materiałem pierwotnym i uzupełnianym, a więc gwarantują jego trwałość.  
Do ochrony całej elewacji z piaskowca przed wnikaniem wód opadowych i wilgoci z powietrza, wykonano   
hydrofobizację przy użyciu preparatu KEIM Lotexan N lub równoważnym. 

4.2.2.3. Opaska; 
Opaskę wokół budynku należy wykonać ze żwiru rzecznego o szerokości 50 cm w sposób nawiązujący do 
opaski wykonanej przy części VII budynku numer 1. 

4.2.2.4. Docieplenie ścian; 
Izolacja termiczna ścian zewnętrznych budynku należy wykonać w technologii lekkiej - mokrej z użyciem płyt 
styropianowych gr. 15 cm. Tynk silikonowy barwiony w masie o fakturze zgodnej z fakturą tynku istniejącego. 
Kolorystyka wg wzornika. 
Okap docieplić styropianem o grubości 4 cm.  

Uwaga: 

*23



- Przed przystąpieniem do przyklejania płyt styropianowych należy dokonać oceny geometrii podłoża tj. 
równości powierzchni i odchylenia od pionu. Ponieważ znaczne nierówności i krzywizny nie tylko 
obniżają efekt końcowy prac ale także, zmniejszają wytrzymałość mechaniczną i trwałość całego układu 

- styropian o współczynniku przenikalności cielnej  λD  ≤0,031 [W/mK] 

4.2.2.5. Gruntowanie; 
Gruntowanie wszystkich powierzchni materiałem KEIM Putzgrund lub równoważny. Farba podkładowa 
gruntująca pod tynki dekoracyjne.  

4.2.2.6. Ubytki grymsów; 
Głębokie ubytki gzymsów zrekonstruować metodami: z narzutu i ciągnioną wykorzystując np. Keim Kalkputz 
Grob lub równoważny i powierzchniowo np. Universalputz Fein 0,6 mm lub NHL Kalputz Fein lub 
równoważny. 

4.2.2.7. Wykończenie malarskie; 
Gruntowanie wszystkich powierzchni materiałem KEIM Putzgrund lub równoważny. Farba podkładowa 
gruntująca pod tynki dekoracyjne. 
Wykończenie warstwy wierzchniej - tynk dekoracyjny zolowo-krzemianowy KEIM Stucasol bariony w masie 
lub równoważny. 

4.3. Stolarka drzwiowa. 

4.3.1. Drzwi zewnętrzne. 
Drzwi zaprojektowano z profili aluminiowych przeszklone szkłem bezpiecznym hartowanym P2 VSG; 

Uwaga:  
- w drzwiach wejściowych oraz drzwiach do toalet należy zastosować samozamykacze; 
- wszystkie zamki na terenie obiektu w systemie MASTER KEY; 
- drzwi zewnętrzne wejściowe do budynku: antywłamaniowe klasa C z zamkiem. Wkładki i zamki atestowane 

antywłamaniowe, wg obowiązujących norm, wyposażone w samozamykacze umieszczone w zawiasach; 
- samozamykacze z płynną regulacją siły zamykania np. GEZE lub równoważne; 
- przed wykonaniem zamówienia stolarki należy sprawdzić wymiary wszystkich otworów na budowie; 

4.4. Stolarka okienna. 

4.4.1. Zewnętrzna stolarka okienna. 
Stolarkę okienną zaprojektowano z profili pcv przeszklonych szkłem bezpiecznym P2 VSG Szczegółowe 
dane i wymiary wg rysunku zestawienia stolarki. 

4.4.2. Żaluzje 
W oknach pierwszego piętra zastosowano żaluzje zaciemniające z kanałem aluminiowym chowanym i 
napędem elektrycznym np. typ AR63 ECN firmy Hella lub równoważne w zakresie parametrów technicznych. 
Wszystkie elementy żaluzji w kolorze stolarki okiennej. 

Uwaga: 
- okna wyposażyć należy w mechanizm umożliwiający rozszczelnianie lub szczeliny nawiewne; 
- okna należy wyposażyć w mechanizm umożliwiający otwieranie kwater z poziomu podłog; 
- przed wykonaniem zamówienia stolarki należy sprawdzić wymiary wszystkich otworów na budowie; 
- przeszklenia ścianek szklanych na drogach ewakuacyjnych w zależności od lokalizacji należy wykonać w 

odporności ppoż. EI30; EI60; 

4.5. Szkło. 

4.5.1. Elewacja południowa, zachodnia  
Nie dotyczy wypełnień drzwi na wszystkich elewacjach.  
Produkt: 8mm ESG SunGuard SN 62/34HT/ 16arg/ 4mmESG FloatGlass/16arg/ 44.3 ClimaGuard 
Premium  
Parametry : Lt=55%, Lr=16%, g=31%, Ug=0,5 w/m2xK  

4.5.2. Elewacja północna  
Nie dotyczy wypełnień drzwi.  
Produkt: 8mm ESG ClimaGuard PremiumT / 16arg/ 4mmESG FloatGlass/16arg/ 44.3 ClimaGuard 1.0  
Parametry : Lt=60%, Lr=23%, g=41%, Ug=0,5 w/m2xK  
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4.5.4. Elewacja - wypełnienie drzwi  
Produkt: 8mm ESG ClimaGuard PremiumT/ 16arg/ 4mmESG FloatGlass/16arg/ 44.3 ClimaGuard 1.0  
Parametry : Lt=59%, Lr=23%, g=41%, Ug=0,5 w/m2xK 

4.6. Roboty wykończeniowe zewnętrzne. 

4.6.1. Detale 
- obróbki blacharskie należy wykonać z blachy ocynkowanej powlekanej  grubości 1,0 mm; 
- parapety zewnętrzne wykonane z blachy ocynkowanej powlekanej  gr. 1,0 mm; 
- istniejące kraty i kratki okienne oraz drzwi stalowe na elewacji południowej należy zdemontować, oczyścić        

i pomalować farbą chlorokauczukową w kolorze elewacji. 

4.7. Ślusarka. 

4.7.1. Wycieraczki; 
Zastosowano systemowe wycieraczki do stosowania na zewnątrz i wewnątrz, z aluminiowych profili 
nośnych, na których osadzono tekstylne wkładki czyszczące. Wycieraczki należy wyposażyć dodatkowo w 
aluminiowe grzebyki czyszczące. 

4.7.2. Zadaszenie stref wejściowych; 
Zadaszenia należy wykonać systemowe zadaszenie składające się z tafli szklanych VSG mocowanych 
punktowo oraz na odciągach do budynku np. firmy LINEASYSTEM lub równoważnych w zakresie 
parametrów technicznych. Wszystkie elementy mocujące należy wykonać ze stali nierdzewnej. 

4.7.3. Konstrukcja nośna central wentylacyjnych; 
- samonośna konstrukcja stalowa z kształtowników typu HEA malowana farbami chlorokauczukowymi  

mocowana za pomocą systemowych rozwiązań do konstrukcji stropodachu; 
- należy opracować projekt warsztatowy konstrukcji nośnej central wentylacyjnych; 

4.8. Przejścia i przepusty. 
Należy wykonać w ścianach, stropach i fundamentach przepusty/przejścia instalacyjne zgodnie z projektami 
branżowymi i wymogami przepisów ppoż. 
W otworach należy montować przepusty z rury PCV lub stalowe – zgodnie z przepisami. Średnicę przepusty 
dobierać do średnicy rury. 
Przejścia w murze do zasilania agregatów wentylacji i agregatów chłodniczych należy wykonać przed 
ociepleniem budynku. 
Wszystkie przejścia należy odgrodzić zgodnie z wymogami ochrony ppoż. 

4.9. Izolacyjność akustyczna; 
Konstrukcja elewacji powinna zostać tak ukształtowana i wbudowana, aby zapewnione było, mierzone w 
stanie wbudowanym, łącznie z przyłączami i wypełnieniami szkieletu ściany, osiągnięcie wskaźnika 
ważonego izolacyjności akustycznej elewacji co najmniej Rw R33dB dla pomieszczeń użytkowych obiektu. 

4.10. Ochrona przed hałasem i drganiami; 
W projekcie przyjęto rozwiązania budowlane zapewniające ochronę użytkowników oraz osób trzecich przed 
hałasem i drganiami powodowanymi przez instalacje i urządzenia związane z budynkiem. 
Wszystkie elementy i urządzenia w budynku będą spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie oraz wymogi zawarte w normach: PN -87 B02151/02 Akustyka Budowlana Ochrona przed 
hałasem pomieszczeń w budynkach Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach i PN -
B-02151-3: 1999 Akustyka budowlana Ochrona przed hałasem w budynkach Izolacyjność akustyczna 
przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. Wymagania. 
W budynku należy zastosować drzwi posiadające deklarację parametrów zgodnie z normą PN-EN 
14351-1:2006 Okna i drzwi - Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne - Część 1: Okna i drzwi zewnętrzne 
bez właściwości dotyczących odporności ogniowej i/lub dymoszczelności).  

4.11. Zamocowania i zakotwienia 
W cenach poszczególnych pozycji należy uwzględnić wszystkie koszty dostawy i montażu łączników 
niezbędnych do zakotwienia i zamocowania elementów składowych elewacji, niezbędnej izolacji i 
uszczelnień, jak również wszystkie zabezpieczenia przeciwkorozyjne. Wszystkie zakotwienia muszą zostać 
wykonane systemami posiadającymi właściwe dopuszczenia i certyfikaty. 
Mocowanie elementów stolarki otworowej powinno odbywać się w jak największym stopniu poprzez 
stosowanie kołków rozporowych lub osadzanie wbetonowanych szyn montażowych. Kołki z tworzywa 
sztucznego nie są dozwolone. Mocowania należy tak wymiarować, aby siły powstające od obciążeń 
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pionowych i poziomych, mogły być z dostateczną pewnością przeniesione przez środki mocujące. W ceny 
jednostkowe należy wliczyć środki kotwiące jak: śruby, profile stalowe i aluminiowe, kształtki rurowe itd., a 
także wszelkie elementy konstrukcji wsporczych. 

4.12. Instalacja odgromowa 
Dla zabezpieczenia budynku przed skutkami wyładowań atmosferycznych zaprojektowano instalacje 
odgromową. Jako zwód poziomy wykorzystany zostanie pręt stalowy ocynkowany FeZn φ 8mm montowany 
na dachu. Drut należy montować za pomocą odpowiednich uchwytów dopasowanych do pokrycia 
dachowego. Na dachu projektuje się iglice kominowe h=1,5m. Istniejącą instalację odgromową (izolowane 
iglice wyższe o 1,5m od chroniącego urządzenia) należy połączyć z instalacją projektowaną. Obok klap 
dymowych zainstalować maszty odgromowe h=1,5m.Do zwodu poziomego zostaną podłączone z 
zachowaniem ciągłości metalicznej przewody odprowadzające FeZn φ 8mm. Przewód odprowadzający 
prowadzić p/t w rurze odgromowej. Zainstalować złącze kontrolne, złącze powinno mieć dwie śruby o 
gwincie co najmniej M6 lub jedną śrubę o gwincie M10. Złącze zabudować w obudowie do elewacji. W 
zmodernizowanej części elewacji należy wykorzystać istniejące przewody odprowadzające. 
Uziemienie szpilkowe wykonać uziomem kompletnym aż do osiągnięcia pożądanego wyniku rezystancji. 
Rezystancja uziomu dla potrzeb instalacji odgromowej nie może przekroczyć wartości 10 Ω. 

5. Materiały/kolorystyka; 

Wg rysunku elewacji. 

6. Właściwości cieplne przegród; 

Parametry przegród nieprzezroczystych budowlanych

I. Przegrody ściany zewnętrzne

Lp. Nazwa przegrody Symbo
l Wsp. Uc [W/m2•K] Wsp.Uc wg 

WT2017 [W/m2•K]
Warunek 
spełniony

1 Ściana zewnętrzna SZ 1 0,21 0,23 Tak

2 Ściana zewnętrzna SZ 2 0,21 0,23 Tak

II. Przegrody ściany wewnętrzne

Lp. Nazwa przegrody Symbo
l Wsp. Uc [W/m2•K] Wsp.Uc wg 

WT2017 [W/m2•K]
Warunek 
spełniony

1 Ściana wewnętrzna SW 1 1,00 1,00 Tak

III. Przegrody stropy wewnętrzne

Lp. Nazwa przegrody Symbo
l Wsp. Uc [W/m2•K] Wsp.Uc wg 

WT2017 [W/m2•K]
Warunek 
spełniony

1 Strop wewnętrzny STW 1 0,25 0,25 Tak

IV. Przegrody drzwi zewnętrzne

Lp. Nazwa przegrody Symbo
l Wsp. Uc [W/m2•K] Wsp.Uc wg 

WT2017 [W/m2•K]
Warunek 
spełniony

1 Drzwi zewnętrzne DZ 1 1,50 1,50 Tak

Parametry przegród przezroczystych

V. Okna zewnętrzne
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7. Uwagi: 

7.1 Uwagi ogólne: 
• W razie wątpliwości lub pojawienia się nieprzewidzianych projektem okoliczności należy 

kontaktować się z jednostką projektową. Wszystkie zmiany w konstrukcji budynku należy 
konsultować z projektantem. 

• Wszystkie użyte materiały muszą posiadać niezbędne atesty dopuszczające do do stosowania w 
budownictwie. 

• Wszystkie wymiary i rzędne należy sprawdzić na budowie, a w przypadku wystąpienia różnic 
projektowany układ należy dostosować do stanu istniejącego, zachowując zasady zawarte w 
projekcie. 

• Teren budowy powinien być przygotowany przez wydzielenie, uporządkowanie i zabezpieczenie 
pod względem BHP i p.poż. Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robót na 
budowie muszą być przeszkoleni i znać przepisy BHP i p.poż. 

• Wszystkie prace muszą być wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, z zachowaniem 
szczególnej ostrożności i pod stałym nadzorem osób uprawnionych. Zakres wykonania i 
obowiązki przy robotach budowlanych stosować zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania 
i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych i podobnymi uregulowaniami branżowymi. 

• Wykonawca obowiązany jest zapoznać się na miejscu ze stanem terenu, budynków sąsiednich 
oraz bezpośredniego otoczenia, przewidując trudności techniczne, organizacyjne oraz 
logistyczne związane z realizacją przedmiotowej inwestycji. 

• W pomieszczeniu socjalnym należy przewidzieć apteczkę z lekami pierwszej pomocy. 
• Odbiory: po przeprowadzeniu przez ekspertów odbioru wszystkich instalacji i przedłożeniu 

odpowiednich zaświadczeń odbioru. Zaświadczenia odbioru, dokumenty, zezwolenia, 
pozwolenie na budowę, uzgodnienia, świadectwa prób, badań itp., będą przechowywane w 
segregatorze na terenie obiektu. 

• Z uwagi na charakter inwestycji i otoczenia, nie wyklucza się możliwości wystąpienia w trakcie 
prac budowlanych sytuacji wymagającej weryfikacji proponowanych rozwiązań; 

• Uwagi i opisy zamieszczone na rysunkach architektoniczno-budowlanych stanowią integralną 
część niniejszego opracowania. 

• Wszystkie roboty budowlano-montażowe z zastosowaniem rozwiązań systemowych powinny 
być wykonywane ściśle według technologii określonej przez producenta (wskazany jest nadzór 
techniczny ze strony producenta). 

• Wszelkie zmiany w doborze materiałów budowlanych, wykończeniowych, technologii czy 
urządzeń mogą być wprowadzane jedynie za pisemną zgodą Inwestora i Jednostki Projektowej. 
W przypadku wprowadzania zmian powodujących konieczność wykonania dokumentacji 
zastępczej, koszty jej opracowania oraz koordynacji z poszczególnymi opracowaniami 
branżowymi ponosi strona wnioskująca o zmiany. 

• Wykonawca jest zobowiązany do utylizacji na własny koszt wszelkich odpadów powstałych w 
trakcie realizacji inwestycji. 

• Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wszelkich wymaganych procedur 
odbiorowych (cząstkowych i końcowych) oraz do pełnego odbioru końcowego przez Inwestora. 

• Wykonawca jest zobowiązany do wykonania odpowiednich ogrodzeń, zabezpieczeń, znaków 
ostrzegawczych i oświetlenia placu budowy. 

• Na wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania wszelkich niezbędnych uzgodnień i pozwoleń 
związanych z realizacją inwestycji. 

• Specyfikacja stanowi integralną część dokumentacji wykonawczej. 
• Oferent ma prawo zwrócić się o wyjaśnienie wszelkich wątpliwości związanych z Dokumentacją 

Przetargową w formie pisemnej. W przypadku braku wątpliwości Zamawiający zakłada że 
Oferent zgadza się ze wszystkimi zapisami Dokumentacji Wykonawczej. 

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U 
[W/m2K] Wsp. g

Wsp.U wg 
WT2017 
[W/m2•K]

Wsp.g wg 
WT2017 

Warunek 
spełniony

Umax g

1 Okno zewnętrzne OZ 1 1,10 0,70 1,10 0,35 Tak Nie 
dotyczy
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• Oferent zobowiązany jest do weryfikacji przedmiaru uwzględniając technologię wykonania 
poszczególnych elementów i zgłoszenia wszelkich niezgodności w trakcie trwania procedury 
przetargowej. 

• Niniejszy projekt budowlany może służyć dla celów realizacji inwestycji po jego zatwierdzeniu i 
uzyskaniu pozwolenia na budowę, jedynie łącznie z odpowiednimi projektami wykonawczymi w 
poszczególnych branżach.

• Projektant zastrzega sobie prawo kontroli prac na wszystkich etapach, w tym również kontroli 
prefabrykacji materiałów budowlanych (żelbetu, elementów stalowych, elementów wykończenia 
itp.) w miejscu ich wytwarzania w celu zapewnienia właściwego standardu wykonania obiektu.

• Wszystkie nazwy własne i marki handlowe elementów budowlanych, systemów, urządzeń i 
wyposażenia, zostały użyte w niniejszym opracowaniu w celu określenia odpowiedniego 
standardu wykonania i wyposażenia budynku. Wykonawca ma prawo wnioskować o 
zastosowanie rozwiązań zamiennych, nie obniżających tego standardu. Wprowadzone zmiany 
nie mogą pociągać za sobą zwiększenia kosztów inwestycji ani zmieniać idei projektu. Wszelkie 
zmiany muszą uzyskać akceptację Projektantów. Jeżeli zastosowanie rozwiązania zamiennego 
wiąże się z koniecznością wprowadzenia zmian w dokumentacji, strona wnioskująca ponosi 
pełną odpowiedzialność za dokonanie tych zmian, związaną z tym koordynację międzybranżową 
oraz uzyskanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń. 

• Brak elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań 
w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i 
zastosowania takiego elementu 

• Zakres wykonania i obowiązki przy robotach budowlanych – zgodnie ze sztuką budowania 
(warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych). Roboty budowlane i 
montażowe powinny być prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami 
bezpieczeństwa i higieny pracy, polskimi normami i przepisami. 

• Wszystkie rozwiązania techniczne związane z określoną technologią należy wykonać dokładnie 
wg wytycznych i zaleceń producenta. 

• Wszystkie materiały wykończeniowe (płytki podłogowe i ścienne, wykładziny, sufity, kolory farb, 
mat. elewacyjne, itd.) oraz wyposażenie (jak drzwi zewnętrzne, wyposażenie elektryczne, 
elementy grzewcze) - wymagają akceptacji przedstawiciela Inwestora / Użytkownika.  

• Wszelkie wymienione w projekcie materiały i technologie mogą być zamienione na inne przy 
zachowaniu tych samych parametrów technicznych i jakościowych. 

• Wszelkie zmiany dotyczące  szczegółów technicznych – powinny być przedstawione  w formie 
katalogu do oferty i zaprezentowane przed instalacją.  

• Uwagi i opisy zamieszczone w części rysunkowej stanowią integralną część projektu. 
• Należy wykonać wszystkie prace konieczne do realizacji całego obiektu wraz z otoczeniem, tak 

aby można było z niego korzystać zgodnie z przeznaczeniem. Również należy wykonać prace 
nawet jeżeli nie zostały one oddzielnie wymienione. 

7.2. Uwagi dotyczące robót budowlanych: 
• Należy zapewnić dojazd do obiektu w trakcie całego czasu trwania robót, w szczególności 

umożliwić dostawę urządzeń bezpośrednio do obiektu, 
• Należy skoordynować terminy wykonania montażu wyposażenia obiektu przez różne ekipy, 
• Generalny Wykonawca musi zapewnić dostęp do obiektu przez całą dobę dla innych 

wykonawców oraz zapewnić nadzór w czasie trwania tych prac. 
7.3. Uwagi do BIOZ-u: 
• Powyższe zapisy należy uwzględnić w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z 

zapisem art. 20 ust. 1 pkt. 16 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity: 
Dz. U. nr 89, poz.144, z późniejszymi zmianami). 

8. Informacje na temat odstąpienia od projektu budowlanego 

Projektant dopuszcza następujące zmiany dotyczące elementów funkcjonalnych, konstrukcyjnych i 
wykończeniowych zawartych w niniejszej dokumentacji, w zakresie: 
• Warstw ścian zewnętrznych i wewnętrznych za wyjątkiem warstw wykończeniowych wewnętrznych i 
zewnętrznych - przy zachowaniu określonego i dopuszczalnego współczynnika przenikalności cieplnej i 
właściwości akustycznych; 
• Instalacji wodno-kanalizacyjnej, wentylacji i klimatyzacji, elektrycznej i niskoprądowej - przy 
zachowaniu obowiązujących norm i założeń jakościowych opisanych w projekcie; 
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• Materiałów izolacyjnych - izolacja cieplna i przeciwwilgociowa, - przy zachowaniu niezbędnych parametrów 
wytrzymałości oraz przenikania ciepła określonych w projekcie, a także warunków ppoż. i ogólnych 
warunków bezpieczeństwa użytkowania; 
• Dopuszcza się odchyłkę w montażu stolarki okiennej w zakresie 2% wynikającą z wymogów 
wykonawczych pod warunkiem zachowania podziałów; 
• Dopuszcza się zmianę powierzchni pomieszczeń - dopuszczalna zmiana gabarytów budynku o 1% w 
zakresie określonym obowiązującymi i nieprzekraczalnymi liniami zabudowy określonymi w Miejscowym 
Planie Zagospodarowania Przestrzennego. 
Wszystkie zmiany wymagają każdorazowo zgody projektanta oraz zamieszczenia w projekcie budowlanym 
odpowiednich informacji dot. odstąpienia. 

opracowanie: wg strony tytułowej 
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*  

1. Zakres opracowania. 
Zakresem niniejszego opracowania objęto: - instalację odgromowa  

2. Instalacja odgromowa  
Jako przewód poziomy wykorzystany zostanie pręt stalowy ocynkowany FeZn φ 8mm montowany na dachu. 
Drut należy montować za pomocą odpowiednich uchwytów dopasowanych do pokrycia dachowego. Na 
dachu projektuje iglice gąsiorowe h=2m przy wentylatorze oddymiającym klatką schodową oraz przy 
kominach. Strefy ochronne na dachu wyznaczono w klasie LPS III.  
Do przewodu poziomego zostaną podłączone z zachowaniem ciągłości metalicznej przewody 
odprowadzające – benarka 25x4 FeZn. Przewód odprowadzający prowadzić w rurze odgromowej pod 
projektowaną warstwą ocieplenia. Zainstalować złącze kontrolne, złącze powinno mieć dwie śruby o gwincie 
co najmniej M6 lub jedną śrubę o gwincie M10. Złącze kontrolne zabudować w obudowie do gruntu.  
Wykonać uziemienie otokowe z bednarki 30x4. Wartość pomiaru <10 Ohm.  

3. Instalacja przeciwoblodzeniowa  
Do wykonania instalacji projektuje się kable grzejne samoregulujące dla ogrzewania rynien i rur spustowych. 
Sterowanie autonomicznie ze sterownika z czujnikami wilgoci oraz czujnikami temperatury.  

4. 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.  

opracowanie: wg strony tytułowej 

CZĘŚĆ OPISOWA - INSTALACJE ELEKTRYCZNE: 
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1. Tabela zbiorcza przegród budowlanych użytych w projekcie 

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU 

Parametry przegród nieprzezroczystych budowlanych

I. Przegrody ściany zewnętrzne

Lp. Nazwa przegrody Symbo
l Wsp. Uc [W/m2•K] Wsp.Uc wg 

WT2017 [W/m2•K]
Warunek 
spełniony

1 Ściana zewnętrzna SZ 1 0,21 0,23 Tak

2 Ściana zewnętrzna SZ 2 0,21 0,23 Tak

II. Przegrody ściany wewnętrzne

Lp. Nazwa przegrody Symbo
l Wsp. Uc [W/m2•K] Wsp.Uc wg 

WT2017 [W/m2•K]
Warunek 
spełniony

1 Ściana wewnętrzna SW 1 1,00 1,00 Tak

III. Przegrody stropy wewnętrzne

Lp. Nazwa przegrody Symbo
l Wsp. Uc [W/m2•K] Wsp.Uc wg 

WT2017 [W/m2•K]
Warunek 
spełniony

1 Strop wewnętrzny STW 1 0,25 0,25 Tak

IV. Przegrody drzwi zewnętrzne

Lp. Nazwa przegrody Symbo
l Wsp. Uc [W/m2•K] Wsp.Uc wg 

WT2017 [W/m2•K]
Warunek 
spełniony

1 Drzwi zewnętrzne DZ 1 1,50 1,50 Tak

Parametry przegród przezroczystych

V. Okna zewnętrzne

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U 
[W/m2K] Wsp. g

Wsp.U wg 
WT2017 
[W/m2•K]

Wsp.g wg 
WT2017 

Warunek 
spełniony

Umax g

1 Okno zewnętrzne OZ 1 1,10 0,70 1,10 0,35 Tak Nie 
dotyczy

2. Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepło QH,nd dla każdej strefy

Część budynku

Zestawienie stref

Numer 
strefy

Nazwa strefy Af V qi
Zapotrzebowanie na 
ciepło QH,nd

- m2 m3 oC kWh/rok

1 Strefa O1 248,40 783,04 24,0 6217,82

2 Strefa O2 254,60 789,32 20,0 2591,65
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3 Strefa O3 14,20 42,60 16,0 248,46

4 Strefa O4 39,10 130,99 12,0 993,61

Całkowite zapotrzebowanie strefy SQH,nd [kWh/rok] 10051,54

3. Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepłą wodę QW,nd

Obliczenia instalacja ciepłej wody użytkowej

Część budynku

Ciepło właściwe wody, cw 4,19 kJ/(kg•K)

Gęstość wody, ρW 1000 kg/m3

Temperatura ciepłej wody, θW 55 oC

Temperatura zimnej wody, θO 10 oC

Współczynnik korekcyjny, kR 1,00 -

Powierzchnia o regulowanej temperaturze, Af 556,30 m 2

Jednostkowe dobowe zużycie ciepłej wody, VW 6,50 dm3/(m2•dzień)

Roczna energia użytkowa do przygotowania c.w.u., QW,nd 69125,66 kWh/rok

4. Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na chłód QC,nd dla każdej strefy
Obliczenia zbiorcze dla strefy chłodu Strefa C1

Temperatura wewnętrzna strefy dla lata qint,C 20,0 oC

Pole powierzchni pomieszczeń o regulowanej temperaturze Af 362,2 m2

Obciążenia cieplne pomieszczeń zyskami  wewnętrznymi qint 0,0 W/
m2

Pojemność cieplna budynku Cm 59763000 J/K

Stała czasowa budynku t 70,8 h

Udział granicznych potrzeb ciepła
(1/
g)C,li
m

1,2 -

- aC 5,7 -

Współczynnik strat ciepła przez przenikanie Htr,adj
Htr,ad
j

154,1 W/K

Współczynnik strat ciepła przez przenikanie z strefami ogrzewanymi Hzv 18,9 W/K

Współczynnik strat ciepła na podgrzanie powietrza wentylacyjnego Hve 80,5 W/K

Obliczenia miesięcznego zapotrzebowania na energię do chłodzenia i wentylacji QC,nd,n kWh/m-c

Miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Średnia temperatura 
zewnętrzna qe, oC -0,4 -0,7 2,8 7,3 12,7 17,3 16,0 17,8 13,4 8,9 3,8 -1,1

Liczba godzin w miesiącu 
tm, h 744 672 744 720 744 720 744 744 720 744 720 744

Miesięczna strata ciepła 
przez przenikanie 
QC,t=10-3•H•(qi-qe)•tm kWh/
m-c

233
9

214
3

197
2

140
9 837 300 459 252 732 127

3
179
7

241
9
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Miesięczna strata ciepła 
przez przenikanie z strefami 
chłodzonymi 
QC,zy=10-3•Hzy•(qi-qi,yz)•tm 
kWh/m-c

- - - - - - - - - - - -

Miesięczna strata ciepła 
przez przenikanie 
QC,ht=QC,t+QC,zy kWh/m-c

- - - - - - - - - - - -

Miesięczne zyski ciepła od 
nasłonecznienia Qsol, kWh/
m-c

113
1

154
0

268
6

342
4

439
1

434
7

436
3

419
0

300
0

197
1

119
7

109
2

Miesięczne wewnętrzne 
zyski ciepła 
Qint=qint•10-3•Af•tm kWh/m-c

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Miesięczne zyski ciepła 
QC,gn=Qsol+Qint kWh/m-c

113
1

154
0

268
6

342
4

439
1

434
7

436
3

419
0

300
0

197
1

119
7

109
2

gH=QC,gn/QC,int 0,32 0,47 0,89 1,60 3,45 9,53 6,25 10,9
1 2,69 1,02 0,44 0,30

1/gC,1 2,63 1,62 0,87 0,46 0,20 0,13 0,13 0,13 0,23 0,68 1,63 2,83

1/gC,2 3,26 2,63 1,62 0,87 0,46 0,20 0,13 0,23 0,68 1,63 2,83 3,26

fC,m 0,00 0,00 0,56 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,65 0,00 0,00

Współczynnik 
wykorzystania zysków 
ciepła, hC,gn

0,32 0,47 0,80 0,97 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,86 0,44 0,30

Miesięczne 
zapotrzebowanie na energię 
QC,nd,n=QC,gn - hC,gn•QC,ht 
kWh/m-c

1,10 11,1
7

284,
24

133
7,11

311
7,34

389
1,31

366
4,53

380
5,76

188
8,09

308,
24 5,98 0,74

Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową dla chłodzenia i wentylacji QC,nd=S(QC,nd,n), 
kWh/rok 18315,6

5. Tabela zbiorcza sprawności systemu ogrzewania i wentylacji
Część budynku

Nazwa źródła Węzeł cieplny

Nr źródła 1 -

Udział procentowy 100 %

Rodzaj nośnika energii Ciepło sieciowe z kogeneracji - Węgiel 
kamienny

Współczynnik WH 0,80 -

Współczynnik Wel 3,00 -

Energia użytkowa QH,nd 10051,54 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania Węzeł ciepłowniczy kompaktowy z obudową, o 
mocy nominalnej powyżej 100kW

Sprawność wytwarzania hH,g 0,99 -

Wybrany wariant regulacji

Ogrzewanie wodne z grzejnikami członowymi 
lub płytowymi w przypadku regulacji centralnej 
i miejscowej z zaworem termostatycznym o 
działaniu proporcjonalno-całkującym PI z 
funkcjami adaptacyjną i optymalizującą
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Sprawność regulacji hH,e 0,93 -

Wybrany wariant przesyłu

C.o. wodne z lokalnego źródła ciepła 
usytuowanego w ogrzewanym budynku z 
zaizolowanymi przewodami, armaturą i 
urządzeniami, które są zainstalowane w 
przestrzeni ogrzewanej

Sprawność przesyłu hH,d 0,96 -

Wybrany wariant akumulacji System ogrzewania bez zasobnika ciepła

Sprawność akumulacji hH,s 1,00 -

Całkowita sprawność systemu zasilania i-tego nośnika 
hH,tot

0,88 -

Energia na urządzenia pomocnicze Eel,pom,H% 413,91 kWh/rok

6. Tabela zbiorcza sprawności systemu przygotowania ciepłej wody
Część budynku

Nazwa źródła Węzeł cieplny

Nr źródła 1 -

Udział procentowy 100,00 %

Rodzaj nośnika energii Ciepło sieciowe z kogeneracji - Węgiel 
kamienny

Współczynnik WW 0,80 -

Współczynnik Wel 3,00 -

Energia użytkowa QW,nd 69125,66 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania Węzeł cieplny kompaktowy z obudową, o 
mocy nominalnej powyżej 100 kW

Sprawność wytwarzania hW,g 0,99 -

Wybrany wariant przesyłu

Centralne podgrzewanie wody — system z 
obiegami cyrkulacyjnymi z ograniczeniem 
pracy, z pionami instalacyjnymi i przewodami 
rozprowadzającymi izolowanymi

Rodzaj przesyłu ciepłej wody Liczba punktów poboru ciepłej wody powyżej 
30 do 100

Sprawność przesyłu hW,d 0,85 -

Wybrany wariant akumulacji Zasobnik ciepłej wody użytkowej 
wyprodukowany po 2005 r.

Sprawność akumulacji hW,s 0,85 -

Całkowita sprawność systemu zasilania i-tego nośnika 
hW,tot

0,59 -

Energia na urządzenia pomocnicze Eel,pom,W% 78,84 kWh/rok

7. Tabela zbiorcza sprawności systemu chłodzenia
Część budynku

Nazwa źródła Agregat wody lodowej

Nr źródła 1 -

Udział procentowy 100,00 %
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Rodzaj nośnika energii Sieć elektroenergetyczna systemowa - 
Energia elektryczna

Współczynnik WC 3,00 -

Współczynnik Wel 3.00 -

Energia użytkowa QC,nd 18315,59 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania Sprężarki spiralne typu scroll + czynnik 
R410A, ...

Sprawność wytwarzania ESEER 4,00 -

Wybrany wariant regulacji

Instalacje hydrauliczne systemu chłodzenia 
wyposażone w zawory regulacyjne 
dwudrogowe z automatycznym 
równoważeniem ciśnień (typu PIBCV) 
zainstalowane przy chłodnicach powietrza 
oraz w elektronicznie sterowaną pompę

Sprawność regulacji hC,e 0,98 -

Wybrany wariant przesyłu Układ prosty, temperatury zasilania cieczy 
chłodzącej w przedziale od 6 do 8oC

Sprawność przesyłu hC,d 0,92 -

Wybrany wariant akumulacji System chłodzenia bez zasobnika chłodu

Sprawność akumulacji hC,s 1,00 -

Całkowita sprawność systemu zasilania i-tego nośnika 
hC,tot

3,61 -

Energia na urządzenia pomocnicze Eel,pom,C% 0,00 kWh/rok

8. Tabela zbiorcza sprawności systemu oświetlenia
Część budynku

Nazwa źródła Oświetlenie sale

Nr źródła 1 -

Rodzaj nośnika energii Energia elektryczna - produkcja mieszana

Współczynnik WL 3,00

Współczynnik Wel 3,00 -

Energia użytkowa El,i% 22463,37 kWh/rok

Powierzchnia użytkowa grupy pomieszczeń Af 362,20 m2

Czas użytkowania oświetlenia dzień tD 3000,00 h/rok

Czas użytkowania oświetlenia noc tN 2000,00 h/rok

Rodzaj regulacji Ręczny łącznik włączenie/wyłączenie

Wpływ światła dziennego FD 1,00 -

Rodzaj regulacji Ręczna

Wpływ nieobecności pracowników FO 1,00 -

Regulacja prowadzona do utrzymania oświetlenia na 
wymaganym poziomie Nie

Współczynnik obciążenia natężenia oświetlenia FC 1,00 -

Energia na urządzenia pomocnicze Eel,pom,L% - kWh/rok
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Nazwa źródła Oświetlenie komunikacja + WC

Nr źródła 2 -

Rodzaj nośnika energii Energia elektryczna - produkcja mieszana

Współczynnik WL 3,00

Współczynnik Wel 3,00 -

Energia użytkowa El,i% 1805,69 kWh/rok

Powierzchnia użytkowa grupy pomieszczeń Af 194,10 m2

Czas użytkowania oświetlenia dzień tD 2250,00 h/rok

Czas użytkowania oświetlenia noc tN 250,00 h/rok

Rodzaj regulacji Ręczny łącznik włączenie/wyłączenie

Wpływ światła dziennego FD 1,00 -

Rodzaj regulacji Ręczna

Wpływ nieobecności pracowników FO 1,00 -

Regulacja prowadzona do utrzymania oświetlenia na 
wymaganym poziomie Tak

Współczynnik obciążenia natężenia oświetlenia FC 0,90 -

Energia na urządzenia pomocnicze Eel,pom,L% - kWh/rok

Budynek referencyjny wg WT2017

Powierzchnia użytkowa ogrzewanego budynku Af 556,30 m 2

Powierzchnia użytkowa chłodzonego budynku Af,C 362,20 m 2

Cząstkowa maksymalna wartość wskaźnika EP na 
potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania 
ciepłej wody użytkowej

EPH+W 290,00 kWh/(m 2•rok)

Cząstkowa maksymalna wartość wskaźnika EP na 
potrzeby chłodzenia Δ EPC 16,28 kWh/(m 2•rok)

Cząstkowa maksymalna wartość wskaźnika EP na 
potrzeby oświetlenia Δ EPL 100,00 kWh/(m 2•rok)

Maksymalną wartość wskaźnika EP określającego roczne 
obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na 
nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, 
wentylacji, chłodzenia, przygotowania ciepłej wody 
użytkowej oraz oświetlenia

EPmax 406,28 kWh/(m 2•rok)

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m2•rok) EPmax kWh/(m 2•rok) Uwagi

346,04 < 406,28 Warunek spełniony

10. Wyliczenia dla budynku wielofunkcyjnego

Dane zbiorcze ze stref budynku

Powierzchnia ogrzewana całości budynku Af 556,30 m 2

Powierzchnia użytkowa chłodzonego budynku Af,C 362,20 m 2
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Grupa: Część budynku

Roczny wskaźnik obliczeniowy zapotrzebowania na 
nieodnawialną energię pierwotną na cele ogrzewania, 
wentylacji i przygotowania ciepłej wody oraz chłodzenia

EP 346,04 kWh/(m2•rok)

Maksymalna wartość rocznego wskaźnika 
obliczeniowego zapotrzebowania na nieodnawialną 
energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji i 
przygotowania ciepłej wody oraz chłodzenia

EPmax 406,28 kWh/(m2•rok)

Średnioważony współczynnik EPm

Roczny wskaźnik obliczeniowy zapotrzebowania na 
nieodnawialną energię pierwotną na cele ogrzewania, 
wentylacji i przygotowania ciepłej wody oraz chłodzenia

EPm 346,04 kWh/(m2•rok)

Maksymalna wartość rocznego wskaźnika 
obliczeniowego zapotrzebowania na nieodnawialną 
energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji i 
przygotowania ciepłej wody oraz chłodzenia

EPm,max 406,28 kWh/(m2•rok)

Roczny wskaźnik obliczeniowy zapotrzebowania na 
energię końcową do ogrzewania, wentylacji i 
przygotowania ciepłej wody oraz chłodzenia

EKm 285,03 kWh/(m2•rok)

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m2•rok) EPmax kWh/(m 2•rok) Uwagi

346,04 < 406,28 Warunek spełniony

11. Sprawdzenie warunków granicznych wg WT2017

!

Nazwa Spełniony Niespełnion
y Uwagi

Warunek izolacyjności cieplnej przegród Tak

Warunek EP < EPmax Tak
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2. Analiza środowiskowo-ekonomiczna 
2.1. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energię użytkową 
Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energię użytkową dla systemu ogrzewania i wentylacji 
System projektowany 

System alternatywny 

Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energię użytkową dla systemu przygotowania ciepłej wody 
System projektowany 

System alternatywny 

Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energię użytkową dla systemu chłodzenia 
System projektowany 

System alternatywny 

Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energię końcową dla systemu oświetlenia wbudowanego 
System projektowany 

System alternatywny 

Opis systemów zapotrzebowania w energię do analizy porównawczej

Lp. Rodzaj paliwa Udział % QH,nd [kWh/rok]

1 Ciepło sieciowe z kogeneracji - Węgiel kamienny 100,0 10051,5

Lp. Rodzaj paliwa Udział % QH,nd [kWh/rok]

1 Sieć elektroenergetyczna systemowa - Energia 
elektryczna 100,0 10051,5

Lp. Rodzaj paliwa Udział % QW,nd [kWh/rok]

1 Ciepło sieciowe z kogeneracji - Węgiel kamienny 100,0 69125,7

Lp. Rodzaj paliwa Udział % QW,nd [kWh/rok]

1 Sieć elektroenergetyczna systemowa - Energia 
elektryczna 100,0 69125,7

Lp. Rodzaj paliwa Udział % QC,nd [kWh/rok]

1 Sieć elektroenergetyczna systemowa - Energia 
elektryczna 100,0 18315,6

Lp. Rodzaj paliwa Udział % QC,nd [kWh/rok]

1 Sieć elektroenergetyczna systemowa - Energia 
elektryczna 100,0 18315,6

Lp. Rodzaj paliwa Udział % QL,nd [kWh/rok]

1 Sieć elektroenergetyczna systemowa - Energia 
elektryczna 100,0 24269,1

Lp. Rodzaj paliwa Udział % QL,nd [kWh/rok]

1 Sieć elektroenergetyczna systemowa - Energia 
elektryczna 100,0 24269,1

Lp. Nazwa 
systemu Wariant projektowany Wariant alternatywny
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1 System 
ogrzewania

TAK, Źródło 'Węzeł cieplny' o udziale 
procentowym 100,00 % na paliwo Ciepło 
sieciowe z kogeneracji - Węgiel kamienny o 
wH=0,80, typu Węzeł ciepłowniczy kompaktowy z 
obudową, o mocy nominalnej powyżej 100kW o 
sprawności wytwarzania hH,g=0,99, Ogrzewanie 
wodne z grzejn. członow. lub płytowymi w przyp. 
regul. central. i miejsc. z zaworem thermostat. 
PI... o sprawności regulacji hH,e=0,93, C.o. z 
lokal. źródła ciepła usytuow. w ogrzew. budynku z 
zaizolow. przewodami, armaturą i urządzen. w 
przestrz. ogrzew.  o sprawności przesyłu 
hH,d=0,96, System ogrzewania bez zasobnika 
ciepła o sprawności akumulacji hH,s=1,00 
Urządzenie pomocnicze Regulacja węzła 
cieplnego obsługującego system ogrzewania i 
system przygotowania ciepłej wody użytkowej o 
mocy elektrycznej  qel=0,09 W/m*2, czasie 
działania tel = 8760 h/rok i rocznym 
zapotrzebowaniu na energię pomocniczą 
końcową Eel,pom = 413,91 kWh/rok.

TAK, Źródło o udziale 
procentowym 100,00 % na 
paliwo Sieć elektroenergetyczna 
systemowa - Energia 
elektryczna, typu Pompy ciepła 
powietrze/woda, sprężarkowe, 
napędzane elektrycznie 
(55/45oC) o sprawności 
wytwarzania hH,g=2,60, 
Ogrzewanie wodne podłogowe 
w przypadku regulacji centralnej 
i miejscowej z regulatorem 
dwustawnym lub 
proporcjonalnym P o sprawności 
regulacji hH,e=0,89, C.o. z lokal. 
źródła ciepła usytuow. w ogrzew. 
budynku z zaizolow. 
przewodami, armaturą i 
urządzen. w przestrz. ogrzew.  o 
sprawności przesyłu hH,d=0,96, 
System ogrzewania bez 
zasobnika ciepła o sprawności 
akumulacji hH,s=1,00.

2 System 
wentylacji

TAK; wentylacja mechaniczna nawiewno-
wywiewna o strumieniach powietrza 
Vve1=3144,70 m3/h, Vve2=62,89 m3/h; 
wentylacja mechaniczna wywiewna o 
strumieniach powietrza Vve1=21,47 m3/h, 
Vve2=0,07 m3/h; wentylacja grawitacyjna o 
strumieniach powietrza Vve1=59,12 m3/h, 
Vve2=26,20 m3/h.

TAK; wentylacja mechaniczna 
nawiewno-wywiewna o 
strumieniach powietrza 
Vve1=3144,70 m3/h, 
Vve2=62,89 m3/h; wentylacja 
mechaniczna wywiewna o 
strumieniach powietrza 
Vve1=21,47 m3/h, Vve2=0,07 
m3/h; wentylacja grawitacyjna o 
strumieniach powietrza 
Vve1=59,12 m3/h, Vve2=26,20 
m3/h.

3 System 
ciepłej wody

TAK, Źródło 'Węzeł cieplny' o udziale 
procentowym 100,00 % na paliwo Ciepło 
sieciowe z kogeneracji - Węgiel kamienny o 
wW=0,80, typu Węzeł cieplny kompaktowy z 
obudową, o mocy nominalnej powyżej 100 kW o 
sprawności wytwarzania hW,g=0,99, Centr. 
podgrz. wody — sys. z obiegami cyrkulacyjnymi z 
ograniczeniem pracy, z pionami instalacyjnymi i 
przew. rozprowadzającymi izolowanymi o 
sprawności przesyłu hW,d=0,70, Zasobnik ciepłej 
wody użytkowej wyprodukowany po 2005 r. o 
sprawności akumulacji hW,s=0,85 Urządzenie 
pomocnicze Regulacja węzła cieplnego 
obsługującego system ogrzewania i system 
przygotowania ciepłej wody użytkowej o mocy 
elektrycznej  qel=0,09 W/m*2, czasie działania tel 
= 8760 h/rok i rocznym zapotrzebowaniu na 
energię pomocniczą końcową Eel,pom = 78,84 
kWh/rok.

TAK, Źródło o udziale 
procentowym 100,00 % na 
paliwo Sieć elektroenergetyczna 
systemowa - Energia 
elektryczna, typu Pompa ciepła 
typu powietrze/woda, 
sprężarkowa, napędzana 
elektrycznie o sprawności 
wytwarzania hW,g=2,60, Centr. 
podgrz. wody — sys. z obiegami 
cyrkulacyjnymi z ograniczeniem 
pracy, z pionami instalacyjnymi i 
przew. rozprowadzającymi 
izolowanymi o sprawności 
przesyłu hW,d=0,70, Zasobnik 
ciepłej wody użytkowej 
wyprodukowany po 2005 r. o 
sprawności akumulacji 
hW,s=0,85.
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2.3. Emisja zanieczyszczeń poszczególnych systemów w budynku 
Budynek projektowany 

Budynek z alternatywnymi źródłami 

4 System 
chłodzenia

TAK, Źródło 'Agregat wody lodowej' o udziale 
procentowym 100,00 % Agregaty do schładzania 
cieczy ze skraplaczem chłodzonym powietrzem, 
Sprężarki spiralne typu scroll + czynnik R410A 
ESEER=4,00, typu Układ prosty, temperatury 
zasilania cieczy chłodzącej w przedziale od 6 do 
8oC o sprawności rozdziału hC,d=0,92, Instalacje 
hydrauliczne systemu chłodzenia wyposażone w 
zawory regulacyjne dwudrogowe z 
automatycznym równoważeniem ciśnień (typu 
PIBCV) zainstalowane przy chłodnicach 
powietrza oraz w elektronicznie sterowaną 
pompę o sprawności regulacji hC,e=0,98, System 
chłodzenia bez zasobnika chłodu o sprawności 
akumulacji hC,s=1,00.

TAK, Źródło o udziale 
procentowym 100,00 % System 
chłodzenia z bezpośrednim 
schładzaniem powietrza, System 
multisplit ze zmiennym 
przepływem czynnika (VRV, 
VRF) ESEER=4,10, typu System 
VRV i VRF o sprawności 
rozdziału hC,d=0,95, System 
bezpośredni o sprawności 
regulacji hC,e=1,00, System 
chłodzenia bez zasobnika 
chłodu o sprawności akumulacji 
hC,s=1,00.

5

System 
oświetlenia 
wbudowaneg
o

TAK, Źródło 'Oświetlenie sale' o regulacji Ręczna 
wpływu światła dziennego o współczynniku 
FD=1,00, i regulacji Ręczny łącznik włączenie/
wyłączenie, wpływu nieobecności pracowników w 
miejscu pracy FO=1,00, i współczynniku 
obciążenia natężenia oświetlenia Fc=1,00, o 
sumarycznej mocy opraw oświetleniowych 
Pn=4492,67 W., Źródło 'Oświetlenie komunikacja 
+ WC' o regulacji Ręczna wpływu światła 
dziennego o współczynniku FD=1,00, i regulacji 
Ręczny łącznik włączenie/wyłączenie, wpływu 
nieobecności pracowników w miejscu pracy 
FO=1,00, i współczynniku obciążenia natężenia 
oświetlenia Fc=0,90, o sumarycznej mocy opraw 
oświetleniowych Pn=802,53 W.

TAK, Źródło o udziale 
procentowym 100,00 % na 
paliwo Sieć elektroenergetyczna 
systemowa - Energia 
elektryczna, o regulacji Ręczna 
wpływu światła dziennego o 
współczynniku FD=1,00, i 
regulacji Ręczny łącznik 
włączenie/wyłączenie, wpływu 
nieobecności pracowników w 
miejscu pracy FO=1,00, i 
współczynniku obciążenia 
natężenia oświetlenia Fc=1,00, o 
sumarycznej mocy opraw 
oświetleniowych Pn=6512,02 
W..

System Jedn. SO2 NOX CO CO2 PYŁ SADZA B-a-P

System ogrzewania 
i wentylacji kg/rok 3,8665 8,7566 1,4784 4234,99

39 1,4784 0,0000 0,0000

System 
przygotowania 
ciepłej wody

kg/rok 39,8994 90,3603 15,2556 43701,5
488 15,2556 0,0000 0,0000

System chłodu kg/rok 46,2156 11,6809 3,5043 4123,85
22 7,6180 0,0137 0,0003

System oświetlenia 
wbudowanego kg/rok 220,848

4 55,8188 16,7456 19706,4
729 36,4036 0,0655 0,0013

Całkowita emisja 
w budynku

Jedn. SO2 NOX CO CO2 PYŁ SADZA B-a-P

kg/rok 310,829
9

166,616
6 36,9839 71766,8

678 60,7556 0,0792 0,0016

System Jedn. SO2 NOX CO CO2 PYŁ SADZA B-a-P

System ogrzewania 
i wentylacji kg/rok 132,644

5 33,5255 10,0577 11835,9
734 21,8645 0,0394 0,0008

System 
przygotowania 
ciepłej wody

kg/rok 1035,66
51

261,761
5 78,5285 92413,1

933
170,714
0 0,3073 0,0061
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2.4. Bezpośredni efekt ekologiczny 
Tabela bezpośredniego efektu ekologicznego 

2.5. Wyniki analizy porównawczej i wybór systemu zapotrzebowania na energię 
Obliczenia współczynników toksyczności 

Tabela emisji równoważnej 

System chłodu kg/rok 209,463
1 52,9412 15,8824 18690,5

561 34,5269 0,0621 0,0012

System oświetlenia 
wbudowanego kg/rok 220,848

4 55,8188 16,7456 19706,4
729 36,4036 0,0655 0,0013

Całkowita emisja 
w budynku

Jedn. SO2 NOX CO CO2 PYŁ SADZA B-a-P

kg/rok 1598,62
12

404,047
1

121,214
1

142646,
1957

263,509
0 0,4743 0,0095

Emitowane 
zanieczyszczenie

Budynek 
projektowany [kg/
rok]

Budynek z 
alternatywnymi 
źródłami [kg/rok]

Efekt 
ekologiczny[kg/
rok]

Redukcja emisji 
[%]

SO2 310,829897 1598,621159 -1287,791261 -414,31

NOX 166,616601 404,047106 -237,430505 -142,50

CO 36,983931 121,214132 -84,230201 -227,75

CO2 71766,867820 142646,195693 -70879,327874 -98,76

PYŁ 60,755561 263,508982 -202,753422 -333,72

SADZA 0,079239 0,474316 -0,395077 -498,59

B-a-P 0,001585 0,009486 -0,007902 -498,59

Wartości współczynnika toksyczności zanieczyszczeń obliczono w oparciu o Rozporządzenie Ministerstwa 
Środowiska z dnia 26.01.2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w 
powietrzu(Dz.U. nr 87/2010 poz.16).

KSO2 = eSO2/et = 20/20 mg/m3 = 1,00

KNOx = eSO2/et = 20/40 mg/m3 = 0,50

KCO = eSO2/et = brak wymagań

KCO2 = eSO2/et = brak wymagań

KPYŁ = eSO2/et = 20/40 mg/m3 = 0,50

KSADZA = eSO2/et = 20/8 mg/m3 = 2,50

KB-a-P = eSO2/et = 20/0,001 mg/m3 = 20000,00

Emitowane 
zanieczyszcze
nie

Współczynni
k 
toksyczności 
K

Emisja - 
Budynek 
projektowany 
[kg/rok]

Emisja - 
Budynek z 
alternatywnymi 
źródłami [kg/
rok]

Emisja 
równoważna - 
Budynek 
projektowany 
[kg/rok]

Emisja 
równoważna - 
Budynek z 
alternatywnymi 
źródłami [kg/
rok]

SO2 1,00 310,829897 1598,621159 310,829897 1598,621159

NOX 0,50 166,616601 404,047106 83,308300 202,023553

PYŁ 0,50 60,755561 263,508982 30,377780 131,754491

SADZA 2,50 0,079239 0,474316 0,198097 1,185790
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Wybór systemu 
Na podstawie powyższej analizy środowiskowej wariantem optymalnym jest wariant projektowany. 
Efekt środowiskowy wyrażony w emisji równoważnej jest o 365,2% ( 1666,90 kg/rok)  korzystniejszym 
niż wariant alternatywny. 
2.6. Wyniki analizy porównawczej i wybór systemu zaopatrzenia w energię 
Analiza systemu ogrzewania i wentylacji 

Analiza systemu przygotowania ciepłej wody 

Analiza systemu chłodzenia 

Analiza systemu oświetlenia wbudowanego 

opracowanie: wg strony tytułowej 

B-a-P 20000,00 0,001585 0,009486 31,695506 189,726467

Łączna emisja równoważna 456,409581 2123,311460

Nazwa Projektowany Alternatywny

Koszty eksploatacyjne KH,E zł/rok 24368,41 26745,79

Procentowe zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych % - -9,76

Koszty eksploatacyjne w przeliczeniu na powierzchnię zł/m2rok 43,80 48,08

Roczne oszczędności kosztów DOr zł/rok - -2377,38

WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie źródeł alternatywnych jest nie korzystne pod względem eksploatacyjnym  

Nazwa Projektowany Alternatywny

Koszty eksploatacyjne KW,E zł/rok 77716,61 80285,61

Procentowe zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych % - -3,31

Koszty eksploatacyjne w przeliczeniu na powierzchnię zł/m2rok 139,70 144,32

Roczne oszczędności kosztów DOr zł/rok - -2569,00

WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie źródeł alternatywnych jest nie korzystne pod względem eksploatacyjnym  

Nazwa Projektowany Alternatywny

Koszty eksploatacyjne KC,E zł/rok 21047,18 31810,76

Procentowe zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych % - -51,14

Koszty eksploatacyjne w przeliczeniu na powierzchnię zł/m2rok 37,83 57,18

Roczne oszczędności kosztów DOr zł/rok - -10763,57

WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie źródeł alternatywnych jest nie korzystne pod względem eksploatacyjnym  

Nazwa Projektowany Alternatywny

Koszty eksploatacyjne KC,E zł/rok 32561,43 26561,43

Procentowe zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych % - 18,43

Koszty eksploatacyjne w przeliczeniu na powierzchnię zł/m2rok 58,53 47,75

Roczne oszczędności kosztów DOr zł/rok - 6000,00

WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie źródeł alternatywnych jest korzystne pod względem eksploatacyjnym 
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*  

A. Strona tytułowa: 

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego:  
91752 Przebudowa pomieszczeń po bloku operacyjnym Kliniki Chirurgicznej na Oddział Chirurgii 
Naczyniowej - termomodernizacja części V budynku numer 1, dz. nr 1/2; AM-12; obręb Gaj; jednostka 
ewidencyjna Wrocław; ul. R. Weigla; Miasto Wrocław; woj. dolnośląskie; powiat wrocławski; gmina Wrocław; 

2. Imię i nazwisko inwestora oraz jego adres: 
4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu, 
Kompleks Wojskowy 2857; ul. R. Weigla 5; 50-981 Wrocław;  

3. Imię i nazwisko oraz adres projektanta sporządzającego informację: 
mgr inż. arch. Sebastian Stanisławski, ul. Ciepła 15a/27, 50-524 Wrocław; 

B. Część opisowa zawiera: 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych robót. 
Zakres prac ustalić na podstawie opracowanego projektu oraz uzgodnień z wykonawcą i inwestorem.  

Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego obejmuje: 
- wydzielenie obszaru robót; 
- roboty ziemne; 
- roboty ogólnobudowlane; 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 
Działka jest zabudowana obiektami kubaturowymi. Na działce znajdują się infrastruktura podziemna. 

3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i 
zdrowia ludzi. 
- miejsce składowania materiałów budowlanych; 
- trasy dojazdowe do placu budowy; 

4. Przewidywane zagrożenia występujące w czasie realizacji robót budowlanych, określające skalę i 
rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia; . 
- wejście na teren budowy osób postronnych; 
- wywrócenie się źle ułożonej sterty materiałów budowlanych; 
- porażenie prądem; 
- wpadnięcie do otworu w wykopie; 
- wywrócenie się niezabezpieczonego rusztowania; 
- uszkodzenie ciała spadającym przedmiotem z wysokości; 
- upadek z wysokości; 
- roboty związane z włączeniem zjazdu w drogę publiczną i chodnika - wykonywanie robót obok   pasów 

jezdni, na których odbywa się ruch pojazdów samochodowych w „strefie niebezpiecznej”, 
- wykonywanie robót przy użyciu sprzętu zmechanizowanego.      

5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 
szczególnie niebezpiecznych. 
Przed przystąpieniem do realizacji kierownik budowy zobowiązany jest do sporządzenia planu BIOZ. 
W szczególności w planie „BIOZ” należy określić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
27 sierpnia 2002r: 
-zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, 
-konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej zabezpieczających prze 
skutkami zagrożeń, 
-zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu 
osoby, 
Opracowanie  winno uwzględniać wymogi zawarte w rozdziale 6 „prace szczególnie niebezpieczne” 
Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. wraz z późniejszymi zmianami 
zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 11.06.2002r 

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 
wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, 

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA: 
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w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybka ewakuację na 
wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 
- wydzielenie obszaru robót budowlanych powinno być tak wykonane, aby nie stwarzało zagrożenia dla 
ludzi; 
- miejsca składowania materiałów budowlanych i urządzeń technicznych powinny być wykonane w sposób 
zabezpieczający przed możliwością wywrócenia, zsunięcia lub rozsunięcia się składowanych materiałów i 
elementów; 
- przy składowaniu materiałów odległość stosów nie powinna być mniejsza niż 0,75 m od ścian; 
- materiały powinny być składowane w miejscu wyrównanym do poziomu; 
- materiały drobnicowe powinny być ułożone w stosy o wysokości nie większej niż 2m, dostosowane do 
rodzaju i wytrzymałości tych materiałów; 
- stosy materiałów workowanych powinny być układane krzyżowo i nie przekraczać 10 warstw 
miejsca niebezpieczne, w których istnieje możliwość spadania z góry przedmiotów lub materiałów, należy 
oznakować i ogrodzić poręczami oraz zabezpieczyć daszkami ochronnymi. Strefa niebezpieczna nie może 
wynosić mniej niż 1/10 wysokości, z której mogą spadać przedmioty lub materiały; jednak nie mniej niż 6 m. 
Daszki ochronne powinny znajdować się na wysokości nie mniejszej niż 2,4 m od terenu lub poziomu 
podłogi i ze spadkiem 45 procent w kierunku źródła zagrożenia. Pokrycie daszków powinno być szczelne i 
dostatecznie wytrzymałe na przebicie przez spadające przedmioty; 
- skrzynki rozdzielcze prądu do zasilania urządzeń mechanicznych na terenie prac budowlanych powinny 
być zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych. Skrzynki te powinny być tak rozmieszczone, aby 
odległość od urządzeń zasilanych była jak najkrótsza i nie większa niż 50 m. Urządzenia elektryczne 
powinny być wykonane, utrzymywane i eksploatowane, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. 
Prace związane z podłączeniem, badaniem, konserwacją i naprawą urządzeń elektrycznych powinny być 
wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia; 
- rusztowania typowe powinny być wykonane zgodnie z wymaganiami norm. Rusztowania nietypowe 
powinny być wykonane zgodnie z projektem. Rusztowania inwentaryzowane powinny być zaopatrzone w 
atest wytwórni, a ich montaż powinien być dokonywany zgodnie z instrukcją producenta. Pracownicy 
zatrudnieni przy ustawianiu i rozbiórce rusztowań powinni być przeszkoleni w zakresie wykonywania danego 
rodzaju rusztowań; 
- przy wykonywaniu robót na wysokości, pracownicy powinni być zabezpieczeni pasami ochronnymi z linką 
umocowaną do stałych elementów konstrukcji budowli lub wznoszonych (rozbieranych) rusztowań. Podłoże 
(grunt, konstrukcja, itp.), na którym ustawia się rusztowanie, powinno zapewniać stabilność, mieć 
zapewnione stałe odwodnienie oraz odpływ wód opadowych od budynku. Rusztowanie należy odpowiednio 
zakotwić. Prace na rusztowaniach należy przerwać podczas gęstej mgły, opadów deszczu, śniegu, w czasie 
burzy lub wiatru o prędkości przekraczającej 10 m/s; 
- zrzucanie materiałów, narzędzi i innych przedmiotów z wysokości jest zabronione. Materiały składowane na 
dachu należy zabezpieczyć przed spadnięciem; 
- wykonywanie robót murowych i tynkowych z drabin przystawnych jest zabronione; 
- przy wykonywaniu pokrycia dachu w pobliżu krawędzi należy zabezpieczyć pracownika za pomocą pasa 
ochronnego z linką zamocowaną do stałych części konstrukcji obiektu; 

7. Kontrola narażenia i środki ochrony indywidualnej: 
- Ochrona układu oddechowego - wg przepisów polskich (pkt. 15), jeśli poziom zapylenia przekracza limity, 
tzn. wartości NDS przekraczają 2 mg/m3 dla pyłu całkowitego i 1 wł./cm3 dla włókien respirabilnych, należy 
stosować pół maseczki filtrujące lub maski przeciwpyłowe 
- Ochrona rąk - należy stosować odpowiednie rękawice, a przed ich nałożeniem starannie umyć i wysuszyć 
ręce, tak by usunąć włókna. 
- Ochrona oczu - przy intensywnym pyleniu stosować okulary ochronne. 
- Ochrona skóry - aby przeciwdziałać ewentualnym podrażnieniom, najlepiej nosić jednoczęściową luźną 
odzież ochronną z długimi rękawami i nogawkami. Zalecane jest również stosowanie okrycia głowy. W 
przestrzeni stropodachu należy używać kasku ochronnego. Po zakończeniu wykonywania prac w silnie 
pylącym otoczeniu, zaleca się kąpiel oraz zmianę odzieży. 

8. Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu dociepleń stropodachów 
wentylowanych: 
- W przestrzenie stropodachów o zawartości tlenu poniżej 18% nie powinno się prowadzić prac, 
- Prace powinno wykonywać się w zespołach dwuosobowych, aby zapewnić właściwą asekurację, 
- Drogi ewakuacyjne nie mogą przekraczać 30 m, 
- Zapewnić dostateczne doświetlenie latarkami lub lampami przenośnymi o napięciu do 24V, 

9. Magazynowanie materiałów 
- zabezpieczenie produktów przed zniszczeniem i wpływami atmosferycznymi, 
- przechowywać w oryginalnych opakowaniach, szczelnie zamkniętych, 
- zabezpieczenie towaru przed przesuwaniem i uszkodzeniami mechanicznymi, 
- rozpakować na miejscu montażu, bezpośrednio przed użyciem, 
- miejsce pracy utrzymywać w czystości, opakowania wyrzucać do worków lub kontenerów, 
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- zapewnić dobrą wentylację. 

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. 

opracowanie: wg strony tytułowej 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