!

PROJEKT:
ADRES:

91752 Przebudowa pomieszczeń po bloku operacyjnym Kliniki
Chirurgicznej na Oddział Chirurgii Naczyniowej;
dz. nr 1/2; AM-12; obręb Gaj; jednostka ewidencyjna Wrocław; ul. R.
Weigla; Miasto Wrocław; woj. dolnośląskie; powiat wrocławski;
gmina Wrocław;

KATEGORIA
OBIEKTU
BUDOWLANEGO
INWESTOR:

XI;

BRANŻA:

Wielobranzowy

STADIUM:

Projekt budowlany

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu, Kompleks Wojskowy 2857;
ul. R. Weigla 5; 50-981 Wrocław;
egz. nr
DATA
OPRACOWANIA:

1

tom

-

21.09.2018

Niżej podpisani projektanci oświadczają, że projekt niniejszy został sporządzony zgodnie z
obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej; (art.20.ust.4 P.B)
GŁÓWNY
mgr inż. arch. Sebastian Stanisławski,
PROJEKTANT:
upr. nr 04/03/DOIA;
specjalność architektoniczna:
podpis:
ASYSTENT
PROJEKTANTA:

mgr inż. arch. Adrianna Kostuch

specjalność architektoniczna:

SPRAWDZAJACY:
specjalność architketoniczna:

PROJEKTANT:
specjalność konstrukcyjno-budowlana:
konstrukcje stalowe

SPRAWDZAJACY:

specjalność konstrukcyjno-budowlana:
konstrukcje stalowe

PROJEKTANT:
specjalność instalacyjna w zakresie
sieci instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych:

podpis:

mgr inż. arch. Piotr Molenda,
upr. nr 22/03/DOIA;
mgr inż. Piotr Jordan
upr. nr 190/98/UW;

podpis:

podpis:

mgr inż. Waldemar Jordan
upr. nr 121/88/UW
mgr inż. Bartosz Woźniak
upr. nr WKP/0126/POOS/14;

podpis:

podpis:

SPRAWDZAJACY:
specjalność instalacyjna w zakresie
sieci instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych:

mgr inż. Dariusz Zdunek
upr. nr WKP/0169/PWOS/16;
podpis:

OPRACOWAŁ:

mgr inż. Wojciech Gąsiorek
upr. nr WKP/0392/PWOE/12

SPRAWDZAJĄCY:

mgr inż. Krzysztof Just
upr. nr WKP/0175/POOE/09

specjalność instalacyjna w zakresie
sieci instal. i rządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych:

specjalność instalacyjna w zakresie
sieci instal. i rządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych:

podpis:

podpis:

+1

+2

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:
+

A.Podstawa i przedmiot opracowania;

str. 6

B.Załączniki;

str. 9

C.Ocena stanu technicznego – część opisowa;
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1. Ogólna charakterystyka inwestycji;
2. Szczegółowe zestawienie powierzchni;
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II.

Inwentaryzacja zdjęciowa;
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D.Inwentaryzacja – część rysunkowa;
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nr rys.

temat

A-00.

Schemat sytuacyjny

skala
-

A-01.

Klatka schodowa nr 8

1:100

A-02.

Klatka schodowa nr 9

1:100

A-03.

Rzut pierwszego piętra

1:100

A-04.

Rzut poddasza

1:100

A-05.

Rzut dachu

1:100

A-06.

Przekrój B-B

1:100

E.Projekt zagospodarowania terenu - część opisowa;
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I.

część opisowa - architektura;
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II.
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4. Bilans powierzchni terenu.
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nr rys.

str. 37

temat

skala
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5. Trasy kablowe
6. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu i zasilanie urządzeń przeciwpożarowych
7. Instalacja oświetlenia
8. Monitoring zasilania – opis urządzeń kontroli sieci TNS i IT.
9. Instalacja połączeń wyrównawczych
10. Instalacja gniazd wtyczkowych 230/400V.
11. Zasilanie urządzeń wentylacyjnych.
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IX.

informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;
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H.Projekt architektoniczno-budowlany – część rysunkowa;
architektura

str. 103

nr rys.

temat

skala

A-01.

Klatka schodowa 8

1:100

A-02.

Klatka schodowa 9

1:100

A-03.

Oddział Chirurgii Naczyniowej - rzut pierwszego piętra

1:100
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A-04.

Rzut poddasza

1:100

A-05.

Rzut dachu

1:100

A-06.

Przekroje C-C, D-D

1:100

A-07.

Zestawienie stolarki - drzwi zewnętrzne

1:50

A-08.

Zestawienie stolarki - drzwi wewnętrzne z płyt HDF

1:50

A-09.

Zestawienie stolarki - drzwi wewnętrzne aluminiowe

1:50

A-10.

Zestawienie stolarki - drzwi wewnętrzne stalowe przesuwne

1:50

A-11.

Zestawienie stolarki - okna zewnętrzne

1:50

A-12.

Zestawienie stolarki - okna wewnętrzne

1:50

T-01.

Oddział Chirurgii Naczyniowej - rzut pierwszego piętra

1:50

nr rys.

temat

K-2.

konstrukcja I-go piętra - rzut

skala
1:100

konstrukcja

str. 105

instalacje sanitarne

str. 107

nr rys.
S-1

temat
RZUT 1 PIĘTRA - INSTALACJE WOD. - KAN.

skala
1:100

S-2

RZUT 1 PIĘTRA - PRACOWNIE - INSTALACJE OGRZEWANIE

1:100

S-3

RZUT 1 PIĘTRA – INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH

1:100

S-4

RZUT 1 PIĘTRA - INSTALACJA WODY LODOWEJ

1:100

S-5

RZUT 1 PIĘTRA - INSTALACJA WENTYLACJI

1:100

S-6

RZUT PODDASZA - INSTALACJE SANITARNE

1:100

S-7

RZUT DACHU - INSTALACJE SANITARNE

1:100

S-8

RZUT PIWNICY – KLATKA NR 9 - INSTALACJA ODDYMIANIA +
SCHAMAT UKŁADU

1:100

instalacje elektryczne
nr rys.
IE-01.
IE-02.
IE-03.
IE-04.
IE-05.
IE-06.
IE-07.
IE-08.

str. 109

temat
Schemat blokowy zasilania
Instalacja oświetlenia podstawowego i awaryjnego – klatka 8 i
klatka 9 – rzut piwnicy
Instalacja oświetlenia podstawowego i awaryjnego – klatka 8 i
klatka 9 – rzut parteru
Instalacja zasilania gniazd i urządzeń 230V/400V – piętro I
Instalacja oświetlenia podstawowego i awaryjnego – piętro I
Zasilanie urządzeń, instalacja oświetlenia podstawowego i
awaryjnego – klatka 8, 9 – rzut piętra II
Zasilanie urządzeń, instalacja oświetlenia podstawowego i
awaryjnego – klatka 8 – rzut poddasza
Zasilanie urządzeń, instalacja oświetlenia podstawowego i
awaryjnego – klatka 8 – rzut pietra III

skala
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100

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
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PODSTAWA I PRZEDMIOT OPRACOWANIA:
+

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;
− 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.
− Instrukcja o ochronie przeciwpożarowej w resorcie Obrony Narodowej Sygn. Ppoż.3/2014
− 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);
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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.
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.
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ZAŁACZNIKI:
ODSTĘPSTWA:
1. 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.
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CZĘŚĆ OPISOWA

OCENA STANU TECHNICZNEGO
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OCENA STANU TECHNICZNEGO - CZĘŚĆ OPISOWA
+

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);

2. Szczegółowe zestawienie powierzchni;
2.1. Pierwsze piętro części V budynku nr 1;
nr

nazwa

pow. [m2]
posadzka
płyty granitowe
wykładzina PCV

1.01
1.02
1.03

KL. SCHODOWA
KOMUNIKACJA
POM. POMOCNICZE

10,6
7,6
17,6

1.04

SALA PRZEDOPERACYJNA

23,5

płytki ceramiczne

1.05

SALA OPERACYJNA

23,6

płytki ceramiczne

1.06
1.07

SALA OPERACYJNA
45,6
MAG. SPRZĘTU STERYLNEGO 22,9

płytki ceramiczne
płytki ceramiczne

płytki ceramiczne
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wykończenie
ściany
farba emulsyjna
farba emulsyjna
płytki ceramiczne/
farba emulsyjna
płytki ceramiczne/
farba emulsyjna
płytki ceramiczne/
farba emulsyjna
płytki ceramiczne
płytki ceramiczne

sufit
farba emulsyjna
farba emulsyjna
farba emulsyjna
farba emulsyjna
farba emulsyjna
farba emulsyjna
farba emulsyjna

1.08
1.09
1.10

SALA OPERACYJNA
SALA OPERACYJNA
SALA POOPERACYJNA

26,9
17,7
23,6

płytki ceramiczne
płytki ceramiczne

1.11
1.12
1.13

POM. POMOCNICZE
PRZEBIERALNIA
KOMUNIKACJA

20,9
14,1
15,6

płytki ceramiczne
wykładzina PCV

1.14

WC

1,8

płytki ceramiczne

1.15

PRYSZNIC

3

płytki ceramiczne

1.16

UMYWALNIA

6,2

płytki ceramiczne

1.17

WC

1,1

płytki ceramiczne

1.18

PRYSZNIC

2,3

płytki ceramiczne

1.19

UMYWALNIA

5

płytki ceramiczne

1.20

KOMUNIKACJA

101,6

wykładzina PCV

1.21
1.22
1.23
1.24
1.25
1.26
1.27
1.28
1.29

SALA OPERACYJNA
BRUDOWNIK
POM. POMOCNICZE
GABINET LEKARSKI
MAGAZYN BIELIZNY CZYSTEJ
MAGAZYN SPRZĘTU
POM. SOCJALNE
DYŻURKA PIELĘGNIAREK
GABINET PRZYGOTOWAŃ

24,3
8,4
7,2
10,3
21,2
18,5
7,8
16,4
18

płytki ceramiczne
wykładzina PCV
wykładzina PCV
wykładzina PCV
wykładzina PCV
płytki ceramiczne
wykładzina PCV
wykładzina PCV

suma:

523,3

płytki ceramiczne

wykładzina PCV

płytki ceramiczne

płytki ceramiczne
płytki ceramiczne
płytki ceramiczne/
farba emulsyjna
farba emulsyjna
farba emulsyjna
wykładzina PCV/
farba emulsyjna
płytki ceramiczne/
farba emulsyjna
płytki ceramiczne/
farba emulsyjna
płytki ceramiczne/
farba emulsyjna
płytki ceramiczne/
farba emulsyjna
płytki ceramiczne/
farba emulsyjna
płytki ceramiczne/
farba emulsyjna
wykładzina PCV/
farba emulsyjna
płytki ceramiczne
farba emulsyjna
farba emulsyjna
farba emulsyjna
farba emulsyjna
farba emulsyjna
farba emulsyjna
farba emulsyjna
płytki ceramiczne/
farba emulsyjna

farba emulsyjna
farba emulsyjna
farba emulsyjna
farba emulsyjna
farba emulsyjna
sufit podwieszany
kasetonowy
sufit podwieszany
sufit podwieszany
sufit podwieszany
sufit podwieszany
sufit podwieszany
sufit podwieszany
sufit podwieszany
kasetonowy
farba emulsyjna
farba emulsyjna
farba emulsyjna
farba emulsyjna
farba emulsyjna
farba emulsyjna
farba emulsyjna
farba emulsyjna
farba emulsyjna

2.2. Zestawienie powierzchni budynku nr 1;
nazwa
Powierzchnia użytkowa budynku
Kubatura

pow.
11 190 m2
115 870 m3

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.
4.2. Stropy;
Stropy żelbetowe
4.3. Schody;
Schody wewnętrzne w klatkach schodowych żelbetowe z okładziną z lastryko. Balustrady pełne.
Schody zewnętrzne granitowe na murach oporowych z piaskowca. Balustrady pełne.
4.4. Dach;
Dach został wykonany z więźby drewnianej.
4.5. Ściany działowe;
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Ściany wewnętrzne w budynku wykonane z cegły pełnej grubości 12-25, ściany działowe o konstrukcji
stalowej z okładziną z płyt gipsowo - kartonowych.
4.6. Pokrycie dachowe i kominy;
Dach budynku został pokryty blachodachówką z blachy cynkowej powlekanej plastizolem. Kominy wentylacji
grawitacyjnej murowane na całej wysokości budynku z wyjściem ponad połać dachu.
4.7. Rynny i obróbki blacharskie;
Rynny i rury spustowe są wykonane z blachy stalowej ocynkowanej.
4.8. Stolarka okienna i drzwiowa;
Stolarkę okienną wykonano w budynku jako PCV. Są to okna zamontowane stosunkowo niedawno. Stolarka
drzwiowa PCV oraz aluminiowa zimnogięta powlekana.
4.9. Podłogi i posadzki;
W budynku zostały wykonana różne typy posadzek. Klatki schodowe mają oryginalne zrealizowane wraz z
budynkiem płyty granitowe. W części pomieszczeń zrealizowano posadzki z wykładziny PCV i z płytek
ceramicznych.
4.9. Tynki;
Tynki cem.-wap. bez wyraźnych spękań.
4.9. Malatura;
W większości pomieszczeń na ścianach występują płytki ceramiczne, w pozostałych pomieszczeniach oraz
na sufitach farby odporne na szorowanie.

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.
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.
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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. Ocena stopnia zużycia budynku.
Ocenę zużycia elementów przedmiotowego budynku na podstawie przeprowadzonej oceny wizualnej
przedstawiono w tabeli 1. Przyjęto, że stopień zużycia ponad 70% oznacza stan awaryjny. Ocenę zużycia
elementów przedmiotowego budynku wykonano na podstawie oceny wizualnej z zastosowaniem
następującego wzoru:
Szte = Σ (Uei*Sztei/100)
(1)
gdzie: Sztei – stopień zużycia danego elementu [%], Uei – procentowy udział kosztu zużycia technicznego
elementu w strukturze kosztu odtworzenia obiektu.
Tab. 1. Ocena zużycia elementów przedmiotowego budynku
Elementy scalone
Uei [%]
Sztei
Szte [%]
budynku
10
30
3
Fundamenty (stan „0”)
Ściany
10
30
3
Stropy
8
30
2,4
Tynki i elewacja
16
25
4
Stolarka okienna i
7
50
3,5
drzwiowa
Podłogi i posadzki
7
15
1,05
Malatura
3
15
0,45
Instalacja centralnego
7
50
3,5
ogrzewania
Instalacja wod-kan
8
50
4
Instalacje elektryczne
5
60
3
Zagospodarowanie
7
5
0,35
terenu
Razem
28,25
Stopień zużycia 28,25 % wskazuje na nieznaczny stopień zużycia budynku. Ze względu na zmianę funkcji
tej części budynku z bloku operacyjnego na oddział łóżkowy konieczne jest przeprowadzenie kompleksowej
przebudowy.

7. Wnioski i zalecenia
- Ogólny stan techniczny budynku oceniono jako dobry.
- Ze względu na zmianę funkcji należy usunąć wszystkie tynki, posadzki, okładziny ścienne z płytek.
- 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.
- Wszystkie instalacje wewnętrzne są w średnim stanie technicznym i ze względu na zmianę funkcji
wymagają wymiany.
- Stolarka zewnętrzna i wewnętrzna jest w średnim stanie technicznym i wymaga wymiany.
- Obiekt znajduje się w stanie użytkowania więc w trakcie przeprowadzenia inwentaryzacji nie było
możliwości, aby dokonać odkrywek wszystkich elementów budynku.
- klatki nr 8 i nr 9 należy dostosować do obowiązujących przepisów zgodnie z postanowieniem 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, oraz zgodnie z zaleceniami ekspertyzy technicznej opracowanej
przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych mgr inż. Grzegorza Krzysztofiaka
opracowanie: wg strony tytułowej
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INWENTARYZACJA ZDJĘCIOWA
+

1.Widok budynku nr 1 części V;
1.1. Widok elewacji południowej;

+
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1.2. Widok elewacji północnej;

+

+

+21

1.3. Widok elewacji wschodniej;

+
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1.4. Detale;

+

+
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1.5. Wnętrza;

+

+
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+

+

+

1.6. Klatki schodowe K9 i K10;

+
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CZĘŚĆ RYSUNKOWA

INWENTARYZACJA
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CZĘŚĆ OPISOWA

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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CZĘŚĆ OPISOWA - ARCHITEKTURA:
+

1. Stan istniejący.
1.1. Lokalizacja, obiekty
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. Infrastruktura techniczna.
Na działce znajdują się sieci: kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągowa, elektroenergetyczna, sieć
teletechniczna, ciepłownicza.
1.3. Infrastruktura komunikacyjna.
Na terenie opracowania znajdują się drogi wewnętrzne połączone z drogami gminnymi za pomocą zjazdów
publicznych oraz ciągi piesze. Do szpitala prowadzi główny wjazd od strony ulicy Rudolfa Weigla oraz
wjazdy pomocnicze z ulicy Rudolfa Weigla i ulicy Pułtuskiej. Na terenie znajdują się nawierzchnie asfaltowe,
z kostki betonowej.

2. Projektowane zagospodarowanie terenu.
2.1. Opis rozwiązań.
W miejscu lokalizacji istniejącego agregatu wody lodowej przewidziano dodatkową jednostkę chłodniczą.
Istniejący agregat wraz z projektowanym agregatem należy wygrodzić za pomocą systemowego ogrodzenia
o wysokości 1,8 m. Dodatkowo należy przewidzieć obsadzenie ogrodzenia od strony zewnętrznej roślinością
niską.

3. Obszar oddziaływania obiektu:
Przeprowadzona analiza urbanistyczna wykazała, że istniejące budynek nr 1 część V został zaprojektowany
w sposób szanujący okoliczny krajobraz. Budynek wykonany jest z materiałów tradycyjnych w stonowanej
kolorystyce. Budynek skalą, kształtem dachu, projektem elewacji nawiązuje do istniejącego układu obiektów
szpitalnych.
Budynek będzie wyposażony w instalacje:
- wodociągową;
- kanalizacji sanitarnej
- kanalizacji deszczowej;
- centralnej ciepłej wody;
- instalację C.O.;
- wentylacji mechanicznej;
- klimatyzacji;
- gazów medycznych;
- hydrantową;
- wody lodowej;
- technologiczną;
- ogrzewanie płyty lądowiska;
- odgromowa;
- elektryczne;
- teletechniczne;
- niskoprądowe;
- kontroli dostępu;
- system sygnalizacji pożaru;
Budynek szpitala jest podłączony do sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieci
elektroenergetycznej i ciepłowniczej. Istniejące przyłącza pokrywają zapotrzebowanie na media dla części
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obiektu przeznaczonej na oddział chirurgii naczyniowej.
Obsługa komunikacyjna będzie realizowana poprzez istniejące zjazdy publiczne od strony ul. Rudolfa Weigla
i ul. Pułtuskiej.
Wyznaczenia obszaru oddziaływania przedsięwzięcia dokonano w oparciu o art. 3 pkt. 20 Prawa
budowlanego, który stanowi, że przez obszar oddziaływania obiektu należy rozumieć teren wyznaczony w
otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. Do przepisów odrębnych w rozumieniu art. 3 pkt
20 Prawa budowanego należy zaliczyć przepisy rozporządzeń wykonawczych, a zatem przepisy technicznobudowlane (warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie), ale także przepisy
dotyczące m. innymi ochrony przeciwpożarowej, prawa wodnego, ochrony środowiska, zagospodarowania
przestrzennego, jak i przepisy prawa miejscowego, które w myśl art. 87 ust. 2 Konstytucji RP są źródłem
powszechnie obowiązującego prawa na obszarze działania organów, które je ustanowiły.
Zakres wprowadzanych zmian na działce nr dz. nr dz. nr 1/2; AM-12; obręb ew. 0013 Gaj; jednostka
ewidencyjna 026401_1 nie wykroczy poza jej granice.

4. Bilans powierzchni terenu.
nr
1.
2.
3.
4.

nazwa
powierzchnia zabudowy - część istniejąca
powierzchnia wydzielenia przestrzeni dla agregatów chłodniczych
opaska dookoła budynku
taras, schody zewnętrzne
razem

powierzchnia [m2]
713,5
40,2
24,3
48,2
826,2

[%]
86,4
4,9
2,9
5,8
100,0

5. Oddziaływanie inwestycji na środowisko.
5.1. Charakterystyka oddziaływanie inwestycji na środowisko
Projektowana inwestycja jest obiektem o nierównomiernym natężeniu oddziaływań w fazie eksploatacji.
Jest to związane ze specyfiką funkcjonowania obiektów szpitalnych. Największe oddziaływania będą
występowały okresowo. Wtedy najbardziej nasilą się emisje związane z ruchem komunikacyjnym (emisja
spalin, hałasu komunikacyjnego).
Funkcjonowanie obiektu będzie wiązało się z wystąpieniem następujących oddziaływań i emisji:
- Wystąpi emisja hałasu z ruchu samochodów po terenie oraz startów i lądowań śmigłowca LPR.
- Zanieczyszczeń gazowych i pyłowych z ruchu komunikacyjnego po terenie.
- Ścieków bytowo – socjalnych. Ścieki będą odprowadzane do miejskiej oczyszczalni ścieków.
- Ścieków deszczowych z powierzchni utwardzonych parkingów i chodników (ścieki będą podczyszczane w
separatorze substancji ropopochodnych i zawiesin a następnie odprowadzane do kanalizacji deszczowej).
- Strumienia odpadów komunalnych oraz odpadów niebezpiecznych takich, jak zużyte elementy
oświetleniowe pomieszczeń (świetlówki, żarówki), szlam z separatora substancji ropopochodnych i
zawiesin (łączna ilość odpadów niebezpiecznych ca 1Mg/rok), odpady medyczne.
Przeprowadzone analizy oddziaływań i symulacje rozprzestrzenienia się zanieczyszczeń gazowych,
pyłowych i hałasu wskazują, że na etapie eksploatacji nie będą występować negatywne oddziaływania na
tereny sąsiadujące z działkami inwestora. Oddziaływanie zamknie się w granicach działek własnych
inwestora.
Tym samym nie zachodzi potrzeba wyznaczania obszaru ograniczonego użytkowania ani kompensacji
przyrodniczych.
Nie będą zagrożone obszary Natura 2000 ani żaden z analizowanych komponentów środowiska
naturalnego. Nie wystąpią znaczące negatywne oddziaływania na ludzi.
Projektowany obiekt stworzy nowe miejsca pracy dla mieszkańców Gminy.
5.2. Podsumowanie i wnioski.
Powierzchnia użytkowa całej inwestycji wynosi około 700 m2 czyli 0,07 ha. Inwestycja położona jest na
terenie nie będącym obszarem objętym formami ochrony przyrody, zatem uwzględniając powyższe dane i
zgodnie z zapisami §3 ust. 1 pkt. 54 oraz pkt. 56 OBWIESZCZENIA PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia
21 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko przedmiotowa inwestycja nie klasyfikuje się
do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
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Przeprowadzone analizy wskazują, że projektowana przebudowa byłego bloku operacyjnego na oddział
chirurgii naczyniowej budynku szpitala nie będzie wykazywać negatywnych oddziaływań na środowisko
zarówno w ujęciu całościowym jak i w odniesieniu do poszczególnych komponentów.
Nie znajduje się przesłanek środowiskowych, ekonomicznych i społecznych do odstąpienia od realizacji
przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego.

6. Zieleń.
6.1. Projektowane drzewa i krzewy.
Na terenie opracowania nie występują drzewa i krzewy, które podlegają przesadzeniu.
W projekcie zaproponowano grupy drzew z gatunków zimozielonych, których zadaniem jest przysłonięcie
urządzeń infrastruktury technicznej zlokalizowanych na poziomie terenu.
6.2. Wymagania dotyczące sadzonych roślin.
Należy zastosować wyłącznie materiał roślinny w I gatunku. Materiał roślinny musi spełniać wymagania
jakościowe dla materiału roślinnego zgodnie z normami: PN-R67023 - drzewa i krzewy liściaste i PN-R67022
- drzewa i krzewy iglaste.
Nie dopuszcza się zmian gatunków i odmian ujętych w niniejszym projekcie bez uzgodnienia z projektantem.
6.3. Prace przygotowawcze.
Po przeprowadzeniu planowanych robót ziemnych związanych z budową projektowanych elementów
zagospodarowania terenu, teren pod planowaną zieleń należy oczyścić z ewentualnych resztek gruzu oraz
śmieci. Następnie dowieźć na powierzchniach przeznaczonych pod zieleń 40 cm ziemi urodzajnej (humus),
wyrównać i zwałować.
6.4. Wskazania do prac związanych z sadzeniem roślin i zakładaniem trawnika
Wszystkie drzewa i krzewy należy sadzić zgodnie ze sztuką ogrodniczą w celu zapewnienia im
prawidłowego wzrostu i rozwoju. Drzewa i krzewy należy sadzić w doły z całkowitą zaprawą ziemią
urodzajną. Posadzone drzewa należy opalikować. Krzewy należy sadzić w przygotowaną ziemię urodzajną.
Trawnik wykonać siewem z mieszanki traw uniwersalnej. Zakładanie trawnika wykonać zgodnie ze sztuką
ogrodniczą.
6.5. Zalecenia pielęgnacyjne
Wszystkie nasadzenia roślin, trawniki i zielone dachy należy objąć pielęgnacją gwarancyjną na okres
minimum 3 lat.
6.6. Zabezpieczenie drzew na placu budowy
Drzewa i krzewy do zachowania i w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji należy zachować i zabezpieczyć
na czas realizacji inwestycji przed uszkodzeniami mechanicznymi, przemarzaniem i wysychaniem.
Wszelkie prace należy wykonywać zgodnie z zapisami ustawy o ochronie przyrody tj. w sposób jak najmniej
szkodzący drzewom i krzewom.
Pnie drzew, w pobliżu których prowadzone będą prace budowlane, zabezpieczyć przed uszkodzeniami
mechanicznymi deskowaniem. Deskowanie wykonać jako wiązane do drzewa powrozem lub wykonane za
pomocą obudowy skrzynią z desek wokół pnia, przywiązaną do drzewa za pomocą elastycznych szerokich
taśm. Deskowanie wykonać do wysokość min. 2 m (optymalnie 2,5-3 m) od poziomu gruntu. Zabrania się
mocowania jakichkolwiek elementów, drutów, kabli itp. do pni drzew.
W przypadku prowadzenia prac ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących roślin, prace te należy
prowadzić ręcznie. System korzeniowy odsłonięty w wykopie należy zabezpieczyć. Poszczególne korzenie o
średnicy powyżej 4 cm, jeśli zostały uszkodzone, należy odciąć ostrym narzędziem (powierzchnia cięcia
powinna być równa i gładka) i zasmarować maścią ogrodniczą z dodatkiem fungicydu (preparatu
grzybobójczego), np. Funaben.
Powierzchnię ścian wykopu pozostawioną otwartą dłużej niż 3 dni należy okryć matami słomianymi lub
jutowymi, które należy silnie zwilżać wodą celem zabezpieczenia korzeni przed wysychaniem. Przy
ujemnych temperaturach powietrza maty powinny być utrzymywane w stanie suchym celem zabezpieczenia
korzeni przed przemarzaniem.
Podczas prowadzenia prac budowlanych pod koronami drzew i w obrębie krzewów nie należy składować
materiałów budowlanych. Ponadto należy unikać zagęszczania gruntu oraz zmian rzędnych terenu
mogących spowodować odsłonięcie systemu korzeniowego lub jego zaduszenie.
Tereny zadrzewione w granicach opracowania, na których nie będą prowadzone prace budowlane należy w
miarę możliwości wygrodzić trwałym ogrodzeniem tak, aby nie dopuścić do niszczenia zieleni, zarówno
mechanicznego, jak i spowodowanego zagęszczeniem gruntu oraz składowaniem materiałów budowlanych.
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7. Wpis do rejestru zabytków.

Obiekt jest położony w granicach historycznego układu urbanistycznego.

8. Wpływ eksploatacji górniczej.

Teren objęty inwestycją nie jest zlokalizowany w granicach terenu górniczego, ani też na terenach
zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych.

9. Usytuowanie budynku - przesłanianie.

Budynek o maksymalnej wysokości 12,70 m jest zlokalizowana w odległości ok. 17,6,0 m od najbliżej
zlokalizowanego istn. budynku, oraz krótszą ścianą przylega do istniejącego budynku. Budynek istniejący
nie uniemożliwia naturalnego oświetlenia tych pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi w budynku
szpitala zgodnie z §13 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 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), w sprawie warunków technicznych jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami.

10. Oddziaływanie inwestycji na środowisko oraz higienę i zdrowie użytkowników.

Projektowany budynek nie będzie niekorzystnie oddziaływał na otoczenie, środowisko a także na higienę
i zdrowie użytkowników.

11. Ogrodzenie.

Dookoła urządzeń technicznych zlokalizowanych w poziomie terenu zaprojektowano ogrodzenie z
prefabrykowanych paneli ogrodzeniowych wykonanych z prętów stalowych ocynkowanych o średnicy 4,0
mm i rozmieszczonych pionowo w odległości 5 cm od siebie, natomiast poziomo w odległości 20 cm od
siebie. Wysokość paneli wynosi 1,8 m, a rozstaw 2,5 m. Panele są mocowane za pomocą systemowych
łączników do słupków stalowych o średnicy 48 mm. Słupki należy mocować w prefabrykowanych stopach
żelbetowych o wymiarach 25/25/100 cm. Stopy żelbetowe należy ułożyć w podłożu gruntowym i obsypać
podsypką piaskową. Podsypkę podczas obsypywania należy dobrze zagęścić. Panele i słupki należy
pomalować farbą proszkową w kolorze szarym RAL 7040. W ogrodzeniu należy zamontować bramę o
wymiarach 2,5 m (dwa skrzydła po 1,25 m).

12. Fundament pod agregat chłodniczy

Pod agregatem chłodniczym należy wykonać płytę fundamentową gr. 30 cm z betonu C20/25 W8. Agregat
należy usytuować na konstrukcji stalowej mocowanej do płyty fundamentowej.

13. Drogi i nawierzchnie.
13.1. Planowana obsługa komunikacyjna.
Teren przedmiotowego opracowania jest połączony istniejącymi zjazdami z drogami gminnymi: ulicami
Rudolfa Weigla oraz Pułtuską.

14. Infrastruktura

Na terenie szpitala znajdują się sieci: wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej,
elektroenergetyczna, telekomunikacyjna. Budynek istniejący podłączony jest do istniejących sieci. Obiekt
wykorzystuje istniejące przyłącza.

opracowanie: wg strony tytułowej
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CZĘŚĆ OPISOWA - INSTALACJE SANITARNE:
+

1. Wytwornica wody lodowej
Zaprojektowano wytwornice wody lodowej o mocy całkowitej 102,5kW np. firmy CLINT. Zgodnie z
założeniami przyjęto ~40% zapasu dla całego układu. Do wytwornic należy wykonać moduł hydrauliczny z
pompą. Parametry pracy układu przyjęto jako 6oC/12oC z udziałem 35% glikolu etylenowego
Posadowienie agregatu wody lodowej na konstrukcji stalowej. Pod ramę konstrukcji ułożyć pas z gumy
twardej o grubości min. 20mm
Wraz z przewodami chłodniczymi (rura preizolowana 2x110/200) należy ułożyć przewody zasilające w
energię elektryczną jednostki wewnętrzne oraz przewody automatyki.
2. Uwagi końcowe
Wszystkie roboty prowadzić i wykonać zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych cz. II.
Realizację robót prowadzić:
− zgodnie z niniejszym projektem
− w pełnej koordynacji z innymi robotami budowlano – instalacyjnymi
− z zachowaniem obowiązujących przepisów B.H.P.
− zgodnie z instrukcjami montażu producentów materiałów i urządzeń.
W przypadku zaistnienia problemów technicznych w trakcie realizacji należy je konsultować z projektantem.
Wszelkie prace należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót
budowlano- montażowych. cz. II. Instalacje sanitarne i przemysłowe” oraz w zgodzie z zasadami BHP
i ochrony ppoż., a także zgodnie z „Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”(Dz. U. nr 75/02).
opracowanie: wg strony tytułowej
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CZĘŚĆ OPISOWA - INSTALACJE ELEKTRYCZNE:
+

1. Stan istniejący

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

2. 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.
- Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania działki budowlanej lub terenu, jak:
powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejących obiektów budowlanych,
powierzchnie dróg,
parkingów, placów i chodników, powierzchnia zieleni lub powierzchnia biologicznie czynna oraz innych
części terenu, niezbędnych do sprawdzenia zgodności z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzją o warunkach zabudowy albo decyzją o lokalizacji
inwestycji celu publicznego – nie dotyczy
- Dane informujące, czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, są wpisane do
rejestru zabytków oraz czy podlegają ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego – wg opisu branży architektonicznej
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- Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego,
znajdującego się w granicach terenu górniczego – nie dotyczy
- Informację i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz
higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z
przepisami odrębnymi – nie dotyczy
- inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego
lub robót budowlanych – nie dotyczy
- w przypadku budynków - powierzchnię zabudowy, o której mowa w pkt 4, określanej zgodnie z zasadami
zawartymi w Polskiej Normie dotyczącej określania i obliczania wskaźników powierzchniowych i
kubaturowych wymienionej w załączniku do rozporządzenia – nie dotyczy

opracowanie: wg strony tytułowej
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CZĘŚĆ RYSUNKOWA

ARCHITEKTURA I INFRASTRUKTURA
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CZĘŚĆ OPISOWA

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
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KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNA - CZĘŚĆ OPISOWA
+

1. Podstawowe parametry inwestycji:
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

1.1. Zbiorcze zestawienie powierzchni
nr

nazwa

ilość

jednostka miary

1

powierzchnia wewnętrzna objęta opracowaniem

959,7

m2

2

powierzchnia zabudowy

611,3

m2

3

kubatura objęta opracowaniem

3454,92

m3

1.2. Zestawienie powierzchni
1.2.1. Klatka schodowa nr 8
numer

nazwa pomieszczenia

powierzchnia [m2]

-1.01

klatka schodowa

27,2

0.01

wiatrolap

17,2

0.02

hall

75,4

0.03

klatka schodowa

28,7

1.01

klatka schodowa

28,6

2.01

klatka schodowa

28,6

3.01

klatka schodowa

28,6

Suma

234,3

1.2.2. Klatka schodowa nr 9
numer

nazwa pomieszczenia

powierzchnia [m2]

-1.01

klatka schodowa

5,1

0.01

klatka schodowa

10,5

1.01

klatka schodowa

10,5

Suma

26,1
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1.2.3. Piętro
numer

nazwa pomieszczenia

powierzchnia [m2]

1.01

klatka schodowa

10,6

1.02

komunikacja

123,3

1.03

lazienka

5,3

1.04

izolatka

18

1.05

sluza

4,7

1.06

sala intensywnej opieki

70,6

1.07

gab.zabiegowy

23,4

1.08

gab.lekarski/sala odpraw

20,6

1.09

gab.konsultacyjny i USG

14,1

1.10

dyzurka lekarska

14,1

1.11

pokoj fizjoterapeutow

10,4

1.12

sala cwiczen

21,0

1.13

oddzialowa

12,5

1.14

kierownik oddzialu

13,2

1.15

sekretariat

12,5

1.16

wc pacjentow

6,6

1.17

wc m.

1,4

1.18

umywalnia m.

4,7

1.18

prysznic m.

1,6

1.20

pom.gospodarcze

2,8

1.21

prysznic d.

1,6

1.22

wc d.

1,4

1.23

umywalnia d.

4,6

1.24

brudownik

4,4

1.25

sluza

2,2

1.26

lazienka

4,4

1.27

mag.bielizny brudnej

3,8

1.28

sala chorych

16,5

1.29

dyzurka pielegniarska

13,7

1.30

sala chorych

17,4

1.31

lazienka

4,0

1.32

lazienka

4,2
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1.33

sala chorych

18,4

1.34

sala chorych

18,1

1.35

lazienka

4,0

1.36

lazienka

3,6

1.37

sala chorych

17,4

suma

531,1

1.2.4. Poddasze
numer

nazwa pomieszczenia

powierzchnia [m2]

2.01

UPS

7,5

2.01

wentylatornia

160,7

Suma

168,2

2. Opis projektu.
2.1. Układ funkcjonalny - oddział chirurgii naczyniowej.
Oddział chirurgii naczyniowej zlokalizowany będzie na pierwszym piętrze części V zespołu budynków
szpitalnych. Na oddziale znajduje się 10 miejsc dla pacjentów w pokojach dwu osobowych. Obszar
intensywnej opieki medycznej obejmuje salę cztero łóżkową ze stanowiskiem nadzoru izolatkę jednołóżkową
a do zadań należy w szczególności:
1) monitorowanie i podtrzymywanie funkcji życiowych;
2) prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowo-mózgowej;
3) wykonywanie pełnego zakresu wczesnej diagnostyki i wstępnego leczenia;
4) prowadzenie resuscytacji płynowej;
5) leczenie bólu;
6) wstępne leczenie zatruć;
7) opracowywanie chirurgiczne ran i drobnych urazów.
W obszarze wstępnej intensywnej opieki medycznej lokalizuje się, co najmniej jedno stanowisko intensywnej
terapii a minimalne wyposażenie obszaru do przyłóżkowego wykonywania badań składa się:
1) analizator parametrów krytycznych;
2) przyłóżkowy zestaw RTG;
3) przewoźny ultrasonograf.
Pokoje na oddziale zaprojektowano jako dwuosobowe z węzłami sanitarnymi w systemie room-in.
W salach chorych dla każdego pacjenta przewidziano: łóżko, szafkę przyłóżkową, szafę - kominek, przy
każdym stanowisku znajduje się listwa zasilająca z gniazdkami elektrycznymi, gazami medycznymi (tlen i
próżnia), dodatkowo w sali znajduje się stolik z krzesłami (liczba krzeseł odpowiada liczbie pacjentów),
telewizor. Wszystkie pokoje pacjentów wyposażone są w łazienki dostępne z pokojów. W łazienkach
znajduje się umywalka, natrysk, miska ustępowa oraz wieszak ścienny.
Gabinet lekarski wyposażony jest w biurko z fotelem i zestawem komputerowym, krzesła, szafy na
dokumenty, negatoskop, drukarkę.
Gabinety konsultacyjny i USG wyposażony jest w instalacje gazów medycznych (tlen i próżnia), wózek do
leków, stanowisko komputerowe, szafy, kozetkę oraz toaletę.
Gabinet zabiegowy wyposażony jest w instalacje gazów medycznych (tlen i próżnia), zlew, lodówkę, wózek
do leków, stanowisko komputerowe, fotel do pobierania krwi, szafy, kozetkę.
Gabinet kierownika oddziału wyposażony jest w biurko z fotelem i zestawem komputerowym, krzesła, szafy
na dokumenty, lodówkę, negatoskop, fotele i stół kawowy, drukarkę.
Dyżurka pielęgniarek wyposażona jest w biurko z fotelem i zestawem komputerowym, kanapę, lodówkę, stół
z krzesłami.
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Sekretariat, który wyposażony jest w biurko z fotelem i stanowiskiem komputerowym, stół z krzesłami oraz
szafy na dokumenty.
Pokój oddziałowej wyposażony jest w biurko z fotelem i zestawem komputerowym, lodówkę, stół z
krzesłami, szafy na dokumenty.
Dyżurka lekarzy wyposażona jest w 3 biurka z fotelem i zestawem komputerowym, lodówkę, szafy na
dokumenty, blat, negatoskop, fotele i stół kawowy, drukarkę. Dyżurka wyposażona w toaletę. W toalecie
znajduje się umywalka i miska ustępowa.
Sale chorych, gabinet lekarski, gabinet zabiegowy, gabinet kierownika oddziału, dyżurka pielęgniarek, pokój
oddziałowej, dyżurka lekarzy, brudownik, pomieszczenie porządkowe wyposażone są w umywalkę ze
środkiem dezynfekującym, mydłem, ręcznikami jednorazowymi oraz pojemnikiem na zużyte ręczniki.
Na oddziale zorganizowana jest łazienka pacjentów z natryskiem przystosowanym dla pacjentów
niepełnosprawnych; znajduje się tam również pomieszczenie porządkowe, brudownik oraz miejsce na
składowanie czystej bielizny.
Personel oddziału organizacyjnie jest jednym zespołem z kierownikiem i pielęgniarką oddziałową z zespołem
lekarzy dyżurujących całodobowo. W obrębie przedmiotowych powierzchni znajdują się wszystkie
konieczne pomieszczenia administracyjno-gospodarcze takie jak: pokój pielęgniarki oddziałowej, gabinet
kierownika, sekretariat, pokój lekarzy dyżurujących, dyżurki personelu. Personel medyczny przychodzi do
szpitala odrębnym wejściem do szatni szpitalnej zlokalizowanej poza oddziałem.
Rozwiązania budowlane zastosowane na oddziale są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia
26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i
urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą i zostały przedstawione w części architektonicznej
projektu.
Uwagi:
- Wszystkie pomieszczenia należy wyposażyć zgodnie z wymaganiami określonymi w aktualnym
Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem
fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej.
- Wszystkie drzwi wyposażyć system master-key, zasadę ustalenia poziomów dostępności dla
poszczególnych kluczy należy ustalić z osobami decyzyjnymi z poszczególnych oddziałów.
- Brudownik wyposażyć w myjnie dezynfektor, zlew, umywalkę, blat stalowy, szafy na czyste i brudne
materiały.
- Pomieszczenia porządkowe, brudowniki, pomieszczenia terapii, łazienki, w których znajdują się pisuary
wyposażyć w kratki ściekowe.
- Klatki schodowe należy wydzielić pożarowo, wyposażyć w urządzenia do usuwania dymu.
2.2. Rozwiązania sanitarne;
- Żywność dla pacjentów na oddziałach jest przygotowywana centralnie i dostarczana na oddziały w
specjalnych pojemnikach transportowych, z których jest wydawana pacjentom. Na oddziałach przewidziano
jedynie możliwość samodzielnego przygotowanie gorących napojów przez pacjentów w aneksach
kuchennych.
- Na oddziale zapewniono pomieszczenie porządkowe wyposażone w umywalkę, zlew gospodarczy, kratkę
ściekową i złączkę do węża, w których przechowywane są środki czystości oraz wózki z do przewożenia
sprzętu czyszczącego.
- Czysta bielizna i materiały sterylne magazynowane są na każdym z oddziałów w przystosowanych do tego
typu szafach. Brudna bielizna jest składowana w szczelnych workach w brudownikach i prana w pralni
centralnej po dostarczeniu windą „brudną”.
- Toalety dla personelu zlokalizowane są na każdym z oddziałów. Przewidziano podział toalet na toalety
męskie i damskie.
- Zaprojektowano osobno toaletę przystosowaną również do użytkowania przez osoby niepełnosprawne.
- Narzędzia medyczne wielorazowego użytku dostarczane będą do centralnej sterylizatorni w szczelnych
pojemnikach windą „brudną”, skąd po sterylizacji będą transportowane na oddziały.
- Wyposażenie meblarskie znajdujące się w pomieszczeniach oddziałów, wyłączając pomieszczenia
administracyjne i socjalne umożliwia ich mycie i dezynfekcję.
- Na oddziale zaprojektowano pokoje łóżkowe, dyżurkę pielęgniarską oraz gabinet diagnostycznozabiegowy.
2.3. Dostępność dla osób niepełnosprawnych.
Na istniejącym parkingu ogólnodostępnym na terenie szpitala znajdują się miejsca postojowe dla osób
niepełnosprawnych. Z parkingu umożliwiono dojście do budynku. Obiekt jest w całości dostępny dla osób
niepełnosprawnych. W projekcie zastosowano rozwiązania architektoniczne umożliwiające korzystanie z
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budynku przez osoby niepełnosprawne ruchowo. Na terenie obiektu brak barier architektonicznych, w
drzwiach progi są zlicowane z płaszczyzną posadzki. W budynku na każdej kondygnacji ogólnodostępnej
zaprojektowano toalety przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Przybory sanitarne wyposażono w
uchwyty ułatwiające korzystanie. W budynku zaprojektowano windę osobową umożliwiającą osobom
niepełnosprawnym komunikację pionową.

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;
- demontaż obróbek okiennych - parapetów;
- demontaż instalacji wewnętrznych;
- demontaż rolet zewnętrznych;
- demontaż instalacji i urządzeń zlokalizowanych na ścianach zewnętrznych
- wykucie nowych otworów drzwiowych;
- i inne elementy zaznaczone na rysunkach;
Prace demontażowe – uwagi końcowe
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. Ściany wewnętrzne działowe;
Ściany działowe zaprojektowano z pustaków gazobetonowych grubości 11,5 cm. Ściany obustronnie tynkiem
cementowo-wapiennym gr. 1,5 cm
4.1.2. Ściany lekkie oraz obudowy ppoż.;
Ściana wewnętrzna p.poż – płyty np. typu FERMACEL o odporności ogniowej REI60 i REI120 (obudowa
przewodów wentylacyjnych, szachtów) oraz REI120 wydzielenie pomieszczenia wentylatorni na poddaszu;
4.1.3. Uzupełnienia otworów, przemurowania;
Uzupełnienia otworów, przemurowania należy wykonać z cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej
marki M5.
Uwaga:
- izolacje pionowe i poziome wg opisu w dalszej części opracowania;
- montaż elementów elewacyjnych należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta;
4.2. Posadzki.
4.2.2. Posadzki z wykładziny pcv na stropie;
Posadzkę zaprojektowano na istniejącym stropie żelbetowym po wcześniejszym rozebraniu istniejących
warstw posadzkowych, oczyszczeniu, wyrównaniu i zagruntowaniu podłoża. Na płycie należy ułożyć folię
pcv, na foli należy ułożyć styropian akustyczny gr. 2 - 5 cm, wykonać wylewkę cementową (jastrych) o
zmiennej grubości, a następnie wylewkę samopoziomującą. Na tak przygotowanym podłożu można układać
wykładzinę PCV.
4.2.2. Posadzki z płytek ceramicznych na stropie;
Posadzkę zaprojektowano na istniejącym stropie żelbetowym po wcześniejszym rozebraniu istniejących
warstw posadzkowych, oczyszczeniu, wyrównaniu i zagruntowaniu podłoża. Na płycie należy ułożyć folię
pcv, na foli należy ułożyć styropian akustyczny gr. 2 - 5 cm, wykonać wylewkę cementową (jastrych) o
zmiennej grubości. Na tak przygotowanym podłożu można układać płytki ceramiczne.
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4.2.3. Posadzki klatek schodowych;
Posadzkę zaprojektowano na istniejących biegach i spocznikach żelbetowych. Po rozbiórce istniejących
warstw posadzkowych podłoże należy oczyścić, wyrównać i zagruntować. Na tak przygotowanym podłożu
można układać płytki kamienne gr. 3 cm na kleju. Na płycie należy ułożyć folię pcv, na foli należy ułożyć
styropian EPS 200 gr. 12 cm, wykonać wylewkę cementową (jastrych) o grubości 5 cm. Wylewkę należy
pomalować posadzkową farbą epoksydową.
4.2.4. Posadzka wentylatorni;
Posadzkę zaprojektowano na istniejącym stropie żelbetowym po wcześniejszym rozebraniu istniejących
warstw posadzkowych, oczyszczeniu, wyrównaniu i zagruntowaniu podłoża. Następnie należy wykonać folię
pcv, na foli ułożyć styropian EPS200 gr. 12 cm i wykonać podsadzkę betonową gr. 5 cm z betonu C25/20.
Posadzkę należy pokryć szarą powłoką żywiczną np. wg systemu STOCRETEC lub równoważne gr. około 1
mm. System składa się z nastepujących elementów:
- gruntowanie: np. StoPox GH 530 z posypką piaskiem kwarcowym 0,4-0,8 mm lub równoważna
- lakierowanie wierzchnie:
StoPox BB OS lub równoważna;
Uwaga:
- zbrojenie jastrychów cementowych należy wykonać za pomocą siatek zgrzewanych z prętów o średnicy 6
mm i rozstawie co 20 cm.
- na ścianach należy wykonać cokoliki z wykładziny pcv z profilem wyoblającym;
- w pomieszczeniach posadzkę należy na całej grubości posadzki oddylatować od ścian budynku za pomocą
styropianu EPS 100 gr 1 cm;
- w pomieszczeniach mokrych przed ułożeniem płytek ceramicznych należy wykonać izolację
przeciwwilgociową w płynie.
- w posadzkach betonowych należy wykonać szczeliny dylatacyjne. Szczeliny dylatacyjne wykonuje się
poprzez nacięcie, na pola nie większe niż 6m x 6m w technologii cięcia świeżego betonu, która umożliwia
kontrolowanie pęknięcia płyty. Cięcia wykonuje się w 1/3 grubości płyty w głąb podsadzki. W przypadku
masy elastycznej po około 28 dniach gdy nastąpi zasadnicze otwarcie fug w betonie należy oczyścić fugi i
wypełnić szczelinę dylatacyjną elastyczną masa uszczelniającą.
4.3. Dach (w zakresie wydzielonego pomieszczenia wentylatorni i pomieszczenia agregatów)
Od wewnętrznej strony należy wykonać membranę wiatroizolacyjną, piankę PIR gr. 12 cm, następnie folię
paroszczelną. Od środka należy zabezpieczyć konstrukcję drewnianą dachu za pomocą płyt G.K.F. o
odporności EI60.
Uwaga:
- do odporności pożarowej R30 należy zabezpieczyć wszystkie elementy więźby dachowej za pomocą płyt
cementowo-włóknowych FERMACEL.
- palną izolację cieplną należy oddzielić od wnętrza budynku za pomocą płyt cementowo-włóknowych
FERMACEL do stopnia RE30
- poddasze użytkowe należy oddzielić od palnej konstrukcji i palnego przekrycia za pomocą systemowych
płyt G.K.F. do stopnia EI60.
- piankę PIR należy mocować do podłoża wg instrukcji producenta zamocowań.
- wszystkie przejścia przez dach należy wykonywać za pomocą rozwiązań systemowych gwarantujących
wodoszczelność.
- wszystkie elementy dachu: systemy służące do chodzenia po dachu, wpusty dachowe, bariery śniegowe
należy wykonywać zgodnie z instrukcją producenta stosując systemowe rozwiązania;
- elementy drewniane łączyć ze sobą za pomocą łączników BMF wg katalogu producenta;
- elementy drewniane należy zabezpieczyć owado i grzybobójczo oraz do stopnia trudnozapalności np.
preparatem FOBOS – 2M;
- piankę PIR, folię paroizolacyjną oraz membranę wiatroizolacyjną należy układać wg instrukcji producenta;
4.4. Stolarka drzwiowa.
4.4.1. Drzwi zewnętrzne.
Drzwi zaprojektowano z profili aluminiowych przeszklone szkłem bezpiecznym hartowanym P2 VSG;
4.4.2. Drzwi wewnętrzne.
Drzwi do toalet i pomieszczeń zaprojektowano jako płycinowe HDF bezprzylgowe o wymiarach wg
zestawienia stolarki. W drzwiach do toalet, należy zastosować kratki nawiewne oraz samozamykacze.
4.4.3. Drzwi wewnętrzne medyczne.
W pomieszczeniach, gdzie niezbędne jest utrzymanie najwyższej czystości zaprojektowano drzwi medyczne
kwasoodporne z częściowym przeszkleniem. W zależności od miejsca zastosowania należy wykonać drzwi
przesuwne automatyczne, drzwi zawiasowe automatyczne. Drzwi bezdotykowe, otwierane za
+45

pośrednictwem gumowej listwy uderzeniowej. Drzwi te wymagają doprowadzenia instalacji elektrycznej do
siłownika otwierającego i punktu sterującego.
Drzwi uchylne
Ościeżnica
zintegrowana z zabudową panelową ścienną, licowana z powierzchnią panelu ściennego powinna być
montowana bez widocznych mocowań do ściany
wykonana ze stali chromowo-niklowej materiał EN 1.4301 szlifowanej ziarnem 240
grubość ościeżnicy minimum 1,5 mm
montaż ościeżnicy niewidoczny , brak widocznych otworów i wkrętów zaślepionych plastikowymi
grzybkami.
nie dopuszcza się widocznych spawów na zewnętrznej części ościeżnicy
ościeżnica powinna posiadać zagłębienie w które wsunięta jest uszczelka, która uszczelnia połączenie
pomiędzy skrzydłem a ościeżnicą po zamknięciu drzwi. Uszczelka również amortyzuje zamykanie drzwi.
Wyrównanie potencjałów zgodnie z VDE 0107. Stosowanie do schematu elektrycznego instalowany
jest do ościeżnicy przewód do wyrównania potencjałów. Wymagane jest doprowadzenie do jednego
miejsca zbiorczego potencjałów na sali.
Skrzydło drzwiowe
Wykonane w technologii warstwowej, odpornej na uderzenie specjalnej płyty wiórowej licowanej stalą
chromowo-niklową materiał EN 1.4301 szlifowanej ziarnem 240 (ze względu na zastosowanie nie
dopuszcza się skrzydeł wypełnionych wysoko spienioną pianką)
Skrzydło powinno być wykonane bez jakichkolwiek połączeń na frontowej stronie drzwi
Rdzeń drzwi przygotowany do zainstalowania zamka.
Opcjonalnie skrzydło może być wyposażone w listę opadającą uszczelniająca połączenie pomiędzy
skrzydłem a posadzką w pozycji zamkniętej drzwi.
Okucie dla drzwi uchylnych
pochwyty ze stali chromowo-niklowej materiał EN 1.4301
Automatyka do drzwi uchylnych (gdzie wymagana)
automatyka powinna spełniać następujące wymogi:
atest higieniczny z przeznaczeniem stosowania w placówkach służby zdrowia
regulowana szybkość ruchu
płynna regulacja czasu podtrzymania otwarcia skrzydła drzwiowego
max. kąt otwarcia 115˚
mechanizm powinien umożliwiać otwieranie ręczne w przypadku braku zasilania
redukcja prędkości przesuwu drzwi w końcowej fazie zamykania drzwi
parametry prądu 230 V, 50 Hz, 24 V
Uruchamianie automatyki drzwiowej powinno następować za pomocą czujki zbliżeniowej montowanej na
ścianie po dwóch stronach drzwi. Miejsce montażu na ścianie według wskazówek architekta. Dodatkowo
na ościeżnicy obustronnie zamontowane podświetlane przyciski otwarcia pełnego drzwi oraz ościeżnicy
od strony zewnętrznej sali operacyjnej zamontowany drugi podświetlany przycisk stałego otwarcia drzwi.
Na skrzydle po stronie aktywnej oraz wewnętrznej zamontowana fotokomórka uniemożliwiająca
przypadkowe uderzenie przez otwierające się skrzydło drzwi zgodnie z normą PN-EN 16005:2013
(„Drzwi z napędem - Bezpieczeństwo użytkowania - Wymagania i metody badań”).
Dodatkowe wyposażenie drzwi uchylnych
okno obserwacyjne w drzwiach (jeżeli wynika z projektu) szklone szkłem bezpiecznym zlicowane z
powierzchnią drzwi (bez zastosowania ramek). Producent specjalistycznej stolarki drzwiowej powinien mieć
wdrożony system jakości EN ISO 9001 i EN ISO 13485 (należy przedstawić powyższe dokumenty do
akceptacji) jak również odpowiednie atesty, deklaracje zgodności, aprobatę techniczną oraz certyfikaty.
Drzwi przesuwne systemowe
Ościeżnica
Zintegrowana z zabudową panelową ścienną, licowana z powierzchnią panelu ściennego
Wykonana ze stali chromowo-niklowej materiał EN 1.4301 szlifowanej ziarnem 240
Grubość ościeżnicy minimum 1,5 mm
Montaż ościeżnicy niewidoczny , brak widocznych otworów i wkrętów zaślepionych plastikowymi
grzybkami.
Nie dopuszcza się widocznych spawów na zewnętrznej części ościeżnicy
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Na stronie wewnętrznej ościeżnicy powinno być wykonane wgłębienie do którego w czasie domykania
drzwi jest dociskany profil gumowy zamocowany na skrzydle drzwiowym
w celu zapewnienia
amortyzacji podczas zamykania i szczelności drzwi
Wyrównanie potencjałów zgodnie z VDE 0107. Stosowanie do schematu elektrycznego instalowany jest
do ościeżnicy przewód do wyrównania potencjałów. Wymagane jest doprowadzenie do jednego miejsca
zbiorczego potencjałów na sali.

Skrzydło drzwiowe
Wykonane w technologii warstwowej, odpornej na uderzenie specjalnej płyty wiórowej licowanej stalą
chromowo-niklową materiał EN 1.4301 szlifowanej ziarnem 240 (ze względu na zastosowanie nie
dopuszcza się skrzydeł wypełnionych wysoko spienioną pianką)
Skrzydło powinno być wykonane bez jakichkolwiek połączeń na frontowej stronie drzwi
Na powierzchni czołowej skrzydła powinien być zamontowany gumowy profil uszczelniający dociskany
do wgłębienia ościeżnicy, który jednocześnie amortyzuje zamykane drzwi
Mechanizm suwny skrzydeł drzwiowych
Mechanizm składający się ze stabilnych szyn jezdnych powinien być wykonany z wytłaczanego
aluminium, z minimum 4 krążkami jezdnymi z tworzywa sztucznego, w formie łożyska kulkowego
zatopionego w rolkach z tworzywa sztucznego, w komplecie ze ślizgaczami współpracującymi, w celu
szczególnie łatwego i cichobieżnego działania.
Szyna jezdna wyposażona w dodatkowy odbój amortyzujący.
Mechanizm suwny powinien posiadać płynną regulację szczeliny pomiędzy skrzydłem drzwiowym a
podłożem pomiędzy 0 - 40 mm.
Wyrównanie potencjałów zgodnie z VDE 0107. Stosowanie do schematu elektrycznego instalowany jest
do ościeżnicy przewód do wyrównania potencjałów. Wymagane jest doprowadzenie do jednego miejsca
zbiorczego potencjałów na sali.
Okucie dla drzwi przesuwnych
Pochwyty ze stali chromowo-niklowej materiał EN 1.4301
Automatyka do drzwi przesuwnych (gdzie występuje)
automatyka powinna spełniać następujące wymogi:
atest higieniczny z przeznaczeniem stosowania w placówkach służby zdrowia (kopię dołączyć do oferty)
regulowana szybkość ruchu
regulowana szerokość otwarcia
przyciski sterujące (2 szt.) montowane na ścianie,
mechanizm powinien umożliwiać otwieranie ręczne w przypadku braku zasilania
redukcja prędkości przesuwu drzwi w końcowej fazie zamykania drzwi
sterownik cyfrowy kontrolujący ruch drzwi - elektroniczny układ zmiany kierunku ruchu w momencie
napotkania przeszkody
układ powinien posiadać samodiagnozujący procesor z pamięcią błędów otwarcia
możliwość programowania zamykania drzwi po upływie określonego czasu otwarcia 1-30 s.
możliwość programowania siły docisku drzwi
ciężar skrzydła drzwiowego do 200 kg
parametry prądu 230 V, 50 Hz, 24 V
Uruchamianie automatyki drzwiowej powinno następować za pomocą czujki zbliżeniowej montowanej na
ścianie po dwóch stronach drzwi. Miejsce montażu na ścianie według wskazówek architekta. Dodatkowo
na ościeżnicy obustronnie zamontowane dwa podświetlane przyciski otwarcia pełnego i otwarcia
częściowego drzwi. Na ościeżnicy od strony zewnętrznej sali operacyjnej zamontowany trzeci
podświetlany przycisk stałego otwarcia drzwi. W świetle ościeżnicy zamontowana fotokomórka
uniemożliwiająca przypadkowe przytrzaśnięcie przez zamykające się skrzydło drzwi. Na ościeżnicy oraz
pokrywie napędu zamontowane kurtyny zabezpieczające przed przypadkowym uderzeniem skrzydłem
podczas pracy otwierania oraz zamykania zgodnie z normą PN-EN 16005:2013 („Drzwi z napędem Bezpieczeństwo użytkowania - Wymagania i metody badań”). Ilość kurtyn zależna od wielości światła
przejścia drzwi.
Mechanizm automatyki umieszczony nad skrzydłem drzwiowym pod klapą rewizyjną wykonaną ze stali
chromowo-niklowej materiał EN 1.4301. lub aluminium malowanego proszkowo.
Klapa rewizyjna wykonana bez widocznych zawiasów
Dodatkowe wyposażenie drzwi przesuwnych
okno obserwacyjne w drzwiach (jeżeli wynika z projektu) okno szklone szkłem bezpiecznym zlicowane z
powierzchnią drzwi (bez zastosowania ramek).
Producent specjalistycznej stolarki drzwiowej powinien mieć wdrożony system jakości EN ISO 9001 i EN
ISO 13485 (należy przedstawić powyższe dokumenty do akceptacji) jak również odpowiednie atesty,
deklaracje zgodności, aprobatę techniczną oraz certyfikaty.
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4.4.4. Drzwi przeciwpożarowe EI60, EI30;
Drzwi zaprojektowano z profili aluminiowych przeszklone szkłem bezpiecznym hartowanym
4.4.5. Drzwi do windy EI60;
Istniejące drzwi w windzie w holu wejściowym na parterze należy wymienić na drzwi EI60.
Uwaga:
- w drzwiach wejściowych oraz drzwiach do toalet należy zastosować samozamykacze;
- okleina drzwi HDF jasna brzoza;
- drzwi aluminiowe w kolorze RAL 9006;
- drzwi drewniane z ościeżnicami obejmującymi całą grubość muru;
- samozamykacze z płynną regulacją siły zamykania;
- przed wykonaniem zamówienia stolarki należy sprawdzić wymiary wszystkich otworów na budowie;
- 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;
- drzwi do klatek schodowych należy wyposażyć w urządzenia antypaniczne;
- drzwi do klatek schodowych dymoszczelne;
- drzwi dwuskrzydłowe służące do ewakuacji należy wyposażyć w „RKZ”
4.5. Stolarka okienna.
4.5.1. Zewnętrzna stolarka okienna.
Stolarkę okienną zaprojektowano z profili aluminiowych przeszklonych szkłem bezpiecznym P2 VSG
Szczegółowe dane i wymiary wg rysunku zestawienia stolarki.
4.5.2. 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. Żaluzje zasilane i sterowane elektrycznie.
4.5.3. Klapy dymowe klatek schodowych.
W połaci dachowej nad klatką schodową zaprojektowano klapę dymowe sterowane napędem elektrycznym.
Klapy dymowe muszą być zgodne z normą EN 12101-2 dla klap dymowych do odprowadzania dymu i
ciepła.
Urządzenie służące do usuwania dymu (klapy dymowe o powierzchni najmniej 5 % rzutu poziomego klatki
schodowej z napowietrzaniem przewidzianym poprzez otwory drzwiowe znajdujące się przy najniższym
części poziomu parteru budynku lub poprzez drzwi wejściowe do klatki schodowej (wymagana powierzchnia
napowietrzania powinna być o 30 % większa od powierzchni oddymiania). Przy zastosowaniu oddymiania
mechanicznego należy zapewnić 30 wymian/godzinę. Sterowane napowietrzania powinno odbywać się
poprzez centralę sygnalizacji pożarowej.
Klatka nr 8 (powierzchnia klatki = 28,7 m2)
Powierzchnia czynna klapy dymowej wynosi 1,6 m2
Powierzchnia napowietrzania wynosi 2,5 m2
Uwaga:
- okna wyposażyć należy w mechanizm umożliwiający rozszczelnianie lub szczeliny nawiewne;
- okna należy wyposażyć w mechanizm umożliwiający otwieranie kwater z poziomu podłóg;
- 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;
- w istniejącej połaci dachu należy wykonać otwór pod klapę dymową. Szczegóły konstrukcyjne wg proj.
wykonawczego;
4.6. Szkło.
4.6.1. 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
+48

4.6.2. 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
4.6.4. 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
4.7. Roboty wykończeniowe wewnętrzne.
4.7.1. Ściany
Korytarze, śluzy, pokój personelu medycznego, magazyn bielizny.
Powierzchnie ścian należy otynkować maszynowo masą tynkarską cementowo – wapienną kategorii III.
Tak przygotowane powierzchnie ścian należy okleić tapetą z włókna szklanego o drobnej fakturze do
wysokości sufitów podwieszonych, a następnie pomalować akrylową farbą lateksową zmywalną z
dopuszczeniem do stosowania w szpitalnictwie.
Sale, obszary obserwacyjne.
Po przygotowaniu ścian jw., należy zastosować dwukrotne malowanie akrylową farbą lateksową szorowalną
z dopuszczeniem do stosowania w salach intensywnej opieki medycznej na uprzednio wykonanym
podkładzie firmowym (zgodnie z instrukcją producenta) do wysokości sufitu podwieszonego, a w niektórych
obszarach na ściany zastosować wielkogabarytowe płyty z paneli ceramicznych 100x300 cm, grub. 4 mm
wariant drugi wykończenia ścian to zastosowanie wysokiej jakości paneli systemowych wykonanych z
niepalnego włókna cementowego wykończonego laminatem wysokociśnieniowym odpornym na uderzenia.
Pomieszczenia tzw. mokre – łazienki, toalety, brudowniki, pomieszczenia porządkowe, magazyny
materiałów czystych, brudnych
W pomieszczeniach mokrych jako wykończenie ścian zastosować płytki ścienne ceramiczne, glazurowane
do wysokości sufitu podwieszonego. W łazienkach przewidzieć uchwyty w obrębie prysznica z rur
aluminiowych malowanych proszkowo w kolorze białym
4.7.2. Podłogi
Wykładziny ceramiczne – typu gres o wymiarach 30x60cm, 7 stopień twardości (w pomieszczeniach
‘mokrych’ ze spadkiem do kratki ściekowej); przy stykach ścian z posadzką wykonać cokoliki wysokości
10cm; należy zastosować w pomieszczeniach mokrych: łazienki, sanitariaty, brudowniki, niektóre magazyny.
W ciągach komunikacyjnych i pomieszczeniach socjalnych należy zastosować wykładzinę PVC
homogeniczną o parametrach:
•
klasa użytkowa wg EN 685: 34/43
•
grubość całkowita wykładziny wg EN 428: 2,00 mm
•
grubość warstwy użytkowej wg EN 429: 2,0 mm
•
waga całkowita wg EN 430: 2800 g/m2
•
klasa ścieralności wg EN 660-2 Grupa T: ≤ 2,00 mm³
•
wgniecenie resztkowe wg EN 433: ≤ 0,02mm
•
zabezpieczenie powierzchni: iQ PUR
•
właściwości elektrostatyczne wg EN 1815: ≤ 2kV – antystatyczna
•
Clean room test (pomieszczenia sterylne) AST M F51/00: Klasa A
•
właściwości antypoślizgowe wg DIN 51130: R9, EN 14041: DS
•
stabilność wymiarowa wg EN 434: ≤ 0,4 %
•
dobra odporność chemiczna
•
klasa palności Bfls1
•
całkowita emisja VOC AgBB/DIBt ≤ 10ų g/m³ (po 28 dniach)
•
Atest morski IMO
Pomieszczenia gdzie może dojść do zakłóceń wywoływanych elektrycznością statyczną np. sale
intensywnej opieki medycznej obszary resuscytacji należy zastosować wykładzinę PVC homogeniczną
przewodząca o parametrach:
•
klasa użytkowa wg EN 685: 34/43
•
grubość całkowita wykładziny wg EN 428: 2,00 mm
•
grubość warstwy użytkowej wg EN 429: 2,0 mm
•
waga całkowita wg EN 430: 2950 g/m2
+49

•
klasa ścieralności wg EN 660-2 Grupa P: ≤ 4,00 mm³
•
wgniecenie resztkowe wg EN 433: ≤ 0,02mm
•
zabezpieczenie powierzchni: iQ PUR
•
właściwości elektrostatyczne wg EN 1815: ≤ 2kV – antystatyczna, EN 1081: 5x 104 <=R<= 106 Ohm
- przewodząca
•
właściwości antypoślizgowe wg DIN 51130: R9, EN 14041: DS.
•
Clean room test (pomieszczenia sterylne) AST M F51/00: Klasa A
•
stabilność wymiarowa wg EN 434: ≤ 0,4 %
•
dobra odporność chemiczna (zgodnie z załączoną tabelą)
•
klasa palności Bfls1
•
nie wymagająca dodatkowego zabezpieczenia, konserwowana przy pomocy metody polerowania na
sucho.
4.7.3. Sufity
We wskazanych pomieszczeniach projektowanego obszaru należy zastosować sufity podwieszone,
umożliwiające schowanie wszystkich instalacji oraz zabudowę opraw oświetleniowych. W pozostałych
pomieszczeniach tynk cementowo-wapienny gr. 2 cm malowany farbami lateksowymi
Pomieszczenia o wysokiej czystości i regulowanym ciśnieniu (sale intensywnej opieki medycznej) –
sufit szczelny
Stosowany sufit musi być pyło - i gazo- szczelny, zachowujący grzybostatyczność i bakteriostatyczność.
- płyty wykonane z wełny szklanej o gęstości nie mniejszej niż 80kg/m3, o obustronnej bardzo wytrzymałej
powłoce, wytrzymałe na zanieczyszczenie atmosfery związkami chemicznymi oraz warunki wysokiej
wilgotności. Dobór powłoki, jej rodzaj, grubość i odporność powinna być określona jej zdolnością i
wytrzymałością na czyszczenie i dezynfekcję parą, oraz na mokro,
- grubości nie mniejszej niż 2 cm i wadze nie większej niż 2,2 kg/m2,
- sufit akustyczny o współczynniku pochłaniania dźwięków nie mniejszym niż αw=0,95,
- niepalny, klasa nie niższa niż A2-s1d0,
- płyty montowane na systemowej konstrukcji, składa się z profili o nośności nie mniejszej niż 90N (9,0kg).
Pomieszczenia standardowe
- sufit składający się z płyt z wełny szklanej w kolorze białym,
- sufit akustyczny o współczynniku pochłaniania dźwięków nie mniejszym niż αw=0.95,
- grubości nie mniejszej niż 1,5cm i wadze nie większej niż 1,5kg/m2,
o zwiększonej odporności na wilgoć i zabrudzenia,
- zastosowane płyty muszą charakteryzować się niskim śladem węglowym
o wartości maksymalnej do 2,5kg/m2. Do spajania włókien płyt nie mogą być używane związki chemiczne
a wyłącznie związki pochodzenia naturalnego – roślinnego,
- płyty muszą cechować się pleśnio-, grzybo- i bakteriostatycznością,
- odpornością na wysoką wilgotność weryfikowaną poprzez możliwość ich czyszczenia i dezynfekcji na
mokro sufit ma być niepalny o klasie nie niższej niż A2-s1d0,
- płyty montowane na systemowej konstrukcji wykonanej ze stali cechującej się trwałością klasy C wg
EN-13964,
- profile główne muszą cechować się nośnością dla pojedynczego profilu nie mniejszą niż 95N (9,5kg),
- w miejscach gdzie należy zachować szczelność sufitu lub też zabezpieczyć płyty przed ich wybiciem z
konstrukcji np. strumieniem wody, należy docisnąć je specjalnymi klipsami.
4.7.4. Detale
- parapety wewnętrzne z kamienia syntetycznego gr. 3 cm, krawędź parapetu powinna wystawać
maksymalnie 5 cm poza wykończone lico ściany podparapetowej.
- we wszystkich łazienkach i sanitariatach należy zaprojektować stałe lustra ścienne zainstalowane na
silikonie we wnęce pozostawionej w niezapłytkowanym polu ściany,(wym. lustra 60x80 cm).
4.7.5. Balustrady wewnętrzne;
Istniejące balustrady należy wyremontować. Remont polega na skuciu tynków na ściankach balustrady i
wykonania ich ponownie z tynku cem.-wap gr. 1,5 cm. Następnie należy wykonać gładź gipsową gr. 0,3 cm.
Całość pomalować farbami lateksowymi odpornymi na szorowanie. Istniejący pochwyt należy w całości
zdemontować i wykonać nowy uzyskując łączną wysokość balustrady 110 cm.
4.7.6. Obudowy ppoż.;
Przewody wentylacyjne przechodzące przez odrębne strefy pożarowe należy obudować płytami włókno cementowymi o klasie odporności ogniowej REI60.
4.7.7. Izolacje przeciwwodne
- w pomieszczeniach mokrych należy wykonać na posadzce i ścianach do wysokości 2,05 izolację
przeciwwodną;
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4.8. Roboty wykończeniowe zewnętrzne.
4.8.1. Detale
- obróbki blacharskie należy wykonać z blachy tytanowo-cynkowej grubości 1,0 mm;
- parapety zewnętrzne wykonane z blachy tytanowo-cynkowej gr. 1,0 mm;
4.8.2. Dach
- elementy wentylacji - pod wentylatory i wywietrzaki dachowe należy wykonać cokoły, podstawy dachowe
wraz z konieczną konstrukcją w kolorze pokrycia dachowego
- należy zapewnić dojście serwisowe do urządzeń zamontowanych na dachu w kolorze pokrycia dachowego
4.9. Ślusarka.
4.9.2. 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.
4.9.3. Listwy dylatacyjne;
Zaprojektowano systemowe listwy dylatacyjne ze stali nierdzewnej z podwójnym elastomerem np. firmy CS
Polska lub równoważnej w zakresie parametrów technicznych.
4.9.7. Odbojnice;
Należy przewidzieć systemowe odbojnice korytarzowe ze stali nierdzewnej oraz kątowniki ze stali
nierdzewnej chroniące narożniki.
4.10. Wentylacja pomieszczeń.
4.10.1. Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja
W budynku w wybranych pomieszczeniach zaprojektowano wentylację mechaniczną i klimatyzację.
4.11. 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.
4.12. 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.
4.13. 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).
4.13.1. Drzwi wejściowe do pokoi chorych
Wskaźnik izolacyjności akustycznej R'A1 wynoszącym co najmniej 30 dB, deklaracja dostawcy: RA1 nie mniej
niż 32 dB.
4.13.2. Drzwi wejściowe do gabinetów lekarskich
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Wskaźnik izolacyjności akustycznej R'A1 wynoszącym co najmniej 30 dB, deklaracja dostawcy: RA1 nie mniej
niż 32 dB.
4.13.3. Hałas kroków w korytarzu przed pokojami chorych i gabinetami.
Hałas powietrzny na wspólnych korytarzach przed pokojami chorych należy eliminować poprzez
zastosowanie wykładzin PCV niepowodujących wzbudzenia dźwięku przed drzwiami pokoju w momencie
przechodzenia osoby w dowolnym obuwiu lub przemieszczania wyposażenia technicznego użytkowanego w
obiekcie.
4.13.4. Ochrona przed hałasem pochodzącym od instalacji i urządzeń stanowiących techniczne
wyposażenie budynku.
Instalacja i wyposażenie sanitariatów.
Na ścianie między pokojami chorych nie należy montować instalacji wod.-kan. i urządzeń technicznych
wyposażenia łazienek. Instalację kanalizacyjną i wodną należy prowadzić obok ściany, mocować za pomocą
wibroizolatorów systemowych, według przeznaczenia instalacji. Wyposażenie łazienek montować na
konstrukcji przedścianki np. według systemu np RIGIPS (systemy ścianek i okładzin do pomieszczeń
sanitarnych, montażu wyposażenia sanitariatów) lub zastosować systemowe rozwiązania z osprzętem np.
Geberit.
Pomieszczenia techniczne.
Urządzenia zainstalowane w pomieszczeniach technicznych w budynku, a w szczególności wentylatorownie,
nie powinny mieć deklarowanej emisji hałasu Lw większej niż 60 dBA dla każdego urządzenia. Przy takiej
deklarowanej emisji nie jest konieczne stosowanie specjalnych zabezpieczeń i przegród o izolacyjności
akustycznej wyższej niż pierwotnie projektowane.
Wentylacja mechaniczna pomieszczeń.
Wentylacja mechaniczna pomieszczeń podlegających ochronie akustycznej nie może wprowadzać
nadmiernego poziomu hałasu do pomieszczeń, w których jest stosowana. Poziom dźwięku Lp mierzony w
odległości 1,5 m (na wysokości 120 cm) od anemostatu nie może być większy niż podany w tabeli według
funkcji pomieszczenia. Projekt wykonawczy instalacji wentylacyjnej powinien zawierać stosowne informacje
o emisji centrali do kanałów wentylacyjnych i układzie tłumików w celu nieprzekroczenia dopuszczalnej
emisji hałasu do pomieszczeń w budynkach szpitalnych.
Uwaga:
- Analizy emisji hałasu od wyposażenia technicznego powinny być zawarte w branżowych projektach
wykonawczych.
4.15. 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
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.

5. Materiały/kolorystyka;
Wg rysunku elewacji.

6. Właściwości cieplne przegród;
Parametry przegród nieprzezroczystych budowlanych
I. Przegrody ściany zewnętrzne
Lp.

Nazwa przegrody

Symbo
Wsp. Uc [W/m2•K]
l
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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
Wsp. Uc [W/m2•K]
l

Wsp.Uc wg
WT2017 [W/m2•K]

Warunek
spełniony

1

Ściana wewnętrzna

SW 1

1,00

Tak

1,00

III. Przegrody stropy wewnętrzne
Lp.

Nazwa przegrody

Symbo
Wsp. Uc [W/m2•K]
l

Wsp.Uc wg
WT2017 [W/m2•K]

Warunek
spełniony

1

Strop wewnętrzny

STW 1

0,25

Tak

0,25

IV. Przegrody drzwi zewnętrzne
Lp.

Nazwa przegrody

Symbo
Wsp. Uc [W/m2•K]
l

Wsp.Uc wg
WT2017 [W/m2•K]

Warunek
spełniony

1

Drzwi zewnętrzne

DZ 1

1,50

Tak

1,50

Parametry przegród przezroczystych
V. Okna zewnętrzne
Lp.

1

Nazwa przegrody Symbol

Okno zewnętrzne OZ 1

Wsp. U
[W/m2K]

Wsp. g

1,10

0,70

Wsp.U wg
WT2017
[W/m2•K]

Wsp.g wg
WT2017

1,10

0,35

Warunek
spełniony
Umax

g

Tak

Nie
dotyczy

7. Zagadnienia sanitarnohigieniczne;
7.1. Toalety, zaplecze socjalne;
7.1. Toalety;
Na oddziale zaprojektowano osobne toalety dla personelu z podziałem na damską i męską oraz toaletę dla
pacjentów dostosowaną dla osób niepełnosprawnych. Toalety składają się z miski ustępowej, umywalki i
natrysku.
7.2. Zaplecze socjalne
Na oddziale zaprojektowano dyżurkę pielęgniarską oraz lekarską w skład których wchodzi aneks kuchenny.
7.3. Pomieszczenia porządkowe;
Na oddziale znajduje się pomieszczenie porządkowe na podręczny sprzęt porządkowy i środki czystości
wyposażone w zlewy jednokomorowe mocowane na wysokości 45 cm od posadzki (bateria na wysokości
110 cm) i złączki do węża.
We wszystkich pomieszczeniach mokrych zaprojektowano kratki ściekowe.
7.4. Brudowniki;
Na oddziale zaprojektowano brudownik, który wyposażono w: Myjnia dezynfektor – lub macerator, Regał do
basenów i kaczek 1-2 szt, pojemnik ze stali nierdzewnej na ręczniki papierowe, dozownik środków
dezynfekcyjnych- 1 szt, dozownik mydła w płynie -1szt., kosz ze stali nierdzewnej otwierany przyciskiem
pedałowym, wózek do zbierania brudnej bielizny, wieszak ścienny.
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7.5. Wentylacja;
W pomieszczeniach zaprojektowano wentylację mechaniczną z klimatyzacją.
Uwaga:
Szczegółowe rozmieszczenie poszczególnych pomieszczeń, ich powierzchnię i przeznaczenie podano w
projekcie architektonicznym.
Szczegóły zasilania instalacji, odbioru ścieków i podstawowe jej parametry podano w projekcie instalacji
wodociągowej i kanalizacyjnej.
Szczegóły wentylacji obiektu zamieszczono w projekcie instalacji wentylacji mechanicznej.

8. Uwagi:
8.1 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.
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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.
8.2. 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.
8.3. 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).

9. 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;
• 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;
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• 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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CZĘŚĆ OPISOWA - KONSTRUKCJA:
+

1. Założenia konstrukcyjne.
1.1. Warunki gruntowe.
Na podstawie oględzin obiektu można stwierdzić, że w miejscu posadowienia budynku występują grunty
nośne odpowiednie do posadowienia bezpośredniego. Świadczy o tym stan techniczny obiektu, w którym nie
zaobserwowano uszkodzeń charakterystycznych dla nieprawidłowego posadowienia lub dla posadowienia
na gruntach słabych
1.2. Kategoria geotechniczna obiektu.
W miejscu posadowienia projektowanego budynku występują proste warunki gruntowe. Zgodnie z
rozporządzeniem MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r.. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków
posadowiania obiektów budowlanych (Dz.U. z 2012 poz. 463) obiekt zaliczono do pierwszej kategorii
geotechnicznej.
1.3. Stan istniejący i układy statyczne.
Budynek obecnego szpitala został wzniesiony na początku lat 40 XXw.
Część budynku, w którym znajduje się oddział Chirurgii Naczyniowej jest obiektem dwukondygnacyjnym z
poddaszem nieużytkowym. Budynek jest kryty dachem dwuspadowym pokrytym dachówką ceramiczną.
Budynek posadowiono na betonowych ławach fundamentowych. Ściany piwnic i kondygnacji nadziemnych
wzniesiono jako murowane z cegły pełnej ceramicznej, na zaprawie wapiennej. Ściany są otynkowane
tynkiem cementowo wapiennym.
Nadproża nad otworami okiennymi i drzwiowymi wykonano ze stalowych belek z profili walcowanych.
Dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej.
Konstrukcję nośną istniejącej części budynku szkoły stanowią podłużne ściany wewnętrzne i zewnętrzne.
Nad wszystkimi kondygnacjami stropy w układzie poprzecznym monolityczne żelbetowe.
1.4. Obciążenia.
W projekcie przyjęto zgodnie z obowiązującymi normami, że projektowany obiekt znajduje się w I strefie
obciążenia wiatrowego i I strefie obciążenia śniegiem oraz strefie przemarzania gruntu do głębokości 0,8m.
Do obliczeń statyczno-wytrzymałościowych przyjęto obciążenia technologiczne w następujących
wielkościach normowych charakterystycznych:
- obciążenia wiatrem i śniegiem są zgodne ze strefą,
- obciążenia użytkowe stropów 2,0 kN/m2,
- obciążenia użytkowe klatki schodowej wynoszą 2,0 kN/m2,
- obciążenia użytkowe korytarzy wynoszą 3,0 kN/m2,
- obciążenie stropów obciążeniem zastępczym od ścianek działowych wynosi 1,25 kN/m2,
-

obciążenie stropu nad piętrem obciążeniem technologicznym (urządzenia i przewody instalacji
went., sanit. i elektr.) 0,3 kN/m2

Obciążenia przyjęto zgodnie z:
- PN−82/B−02001 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia stałe.
- PN−82/B−02003 Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe.
- PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1. Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-3: Oddziaływania ogólne Obciążenie śniegiem.
- PN-80/B-02010 /Az1:2006 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie śniegiem.
- PN-77/B-02011/Az1:2009 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem.

2. Rozwiązania konstrukcyjne.
2.1. Nadproża nad wykuwanymi i poszerzanymi otworami istniejącymi.
Nad nowymi wykuwanymi otworami drzwiowymi i istniejącymi poszerzanymi otworami należy założyć
stalowe nadproża z dwuteowych profili walcowanych ze stali St3SX (wg specyfikacji na rzutach
poszczególnych kondygnacji).
Projektuje się następujący sposób założenia belek nadproży:
1.Belki stalowe przed zamontowaniem należy owinąć siatką stalową.
2.Wykuć bruzdę po jednej stronie ściany i założyć belkę dwuteową.
3.Odczekać do momentu osiągnięcia przez zaprawę wypełniającą wytrzymałości co najmniej 0,7Rm.
4.Wykuć bruzdę po drugiej stronie ściany i założyć belką dwuteową.
5.Belki nadprożowe skręcić czterema śrubami M12 co 1/3 długości belki.
6.Odczekać do momentu osiągnięcia przez zaprawę wypełniającą wytrzymałości co najmniej 0,7Rm.
+57

7.Wykuć projektowany otwór w ścianie poniżej belek.
8.Wyszczerbione końce murów uzupełnić zaprawą cementową 1:2 lub w razie większych uszkodzeń
obetonować.
Do wypełniania wolnych przestrzeni należy używać zaprawy cementowej marki 80 z plastyfikatorami (bez
wapna !).
W celu skrócenia czasu oczekiwania na uzyskanie wymaganej wytrzymałości przez zaprawę proponuje się
stosowanie preparatów przyśpieszających wiązanie lub gotowych zapraw szybkosprawnych.
Szczególną uwagę należy zwrócić na prawidłowe stemplowanie i podbijanie zaprawy montażowej pomiędzy
elementami stalowymi a murem.
2.2.Ściany.
Zamurowania i przemurowania w ścianach nośnych podłużnych wewnętrznych i zewnętrznych wykonać z
cegły pełnej klasy 15 na zaprawie cementowej marki 8. Nowe fragmenty murów połączyć z istniejącymi na
strzępia.
Ściany działowe murować z bloczków gazobetonowych. Ściany działowe połączyć z istniejącymi na strzępia
lub na systemowe łączniki do murów.

3. Uwagi końcowe.

Roboty budowlano-montażowe należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną. Wszelkie odstępstwa od
projektu należy uzgadniać z projektantem w ramach nadzorów autorskich.
opracowanie: wg strony tytułowej
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CZĘŚĆ OPISOWA - INSTALACJE SANITARNE:
+

1.

Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji sanitarnych w ramach zadania: „Przebudowa
pomieszczeń po bloku operacyjnym Kliniki Chirurgicznej na Oddział Chirurgii Naczyniowej. Zadanie
inwestycyjne Nr 91572”.
Opracowanie składa się z części opisowej i graficznej a swoim zakresem obejmuje przebudowę poniższych
instalacji w projektowanym oddziale szpitala:
- instalacji wodnych ( w tym Ppoż),
- kanalizacji sanitarnej,
- instalację centralnego ogrzewania,
- wentylacji mechanicznej,
- instalacje gazów medycznych
- instalacji chłodzenia
- oddymianie klatki schodowej
Projekt swoim zakresem nie ingeruje w źródła ciepła, wody i gazów medycznych oraz w instalacje
prowadzone w gruncie na zewnątrz budynku i są one poza zakresem opracowania. Z uwagi na braki w
inwentaryzacji instalacji sanitarnych oraz archiwalnych dokumentacji, włączenia do istniejących pionów
instalacji sanitarnych należy uważać jako orientacyjne i dokładna ich lokalizacja zostanie wskazana po
odkryciu szachtów instalacyjnych.

2.

Podstawa formalno-prawna opracowania

Podstawą formalną realizacji przedmiotowego opracowania stanowi umowa zawarta pomiędzy biurem
projektowym a Inwestorem.
Opracowanie sporządzono w oparciu o następujące akty prawne:
a)Ustawę Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 z późniejszymi zmianami,
oraz przepisy wykonawcze:
b)Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z późniejszymi
zmianami) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie,
c)Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7.06.2010 (Dz. U. Nr 109
poz. 719) w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i
terenów,
d)Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. (Dz. U. nr 213 poz. 1568) w sprawie
wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i
urządzenia opieki zdrowotnej,
e)Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 czerwca 2012 r w sprawie szczegółowych wymagań,
jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność
leczniczą,
f)Polskie Normy

3.

Materiały wyjściowe

Przy opracowaniu niniejszej dokumentacji wykorzystano następujące materiały:
- podkłady architektoniczno-budowlane opracowane przez biuro architektoniczne,
- uzgodnienia międzybranżowe,
- katalogi urządzeń,
- dokumentacji archiwalnych
- notatek i ustaleń z Zamawiającym
- wizji lokalnej w terenie,
- katalogów i wytycznych producentów,

4.

Bilans cieplno – wentylacyjny obiektu

4.1.
Parametry obliczeniowe powietrza
Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach przyjęto wg §134 pkt 2 Rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki ich usytuowanie z późniejszymi zmianami.
Według PN-82/B-02403 obliczeniowe parametry powietrza zewnętrznego dla zimy (II strefa klimatyczna):
-18oC, ϕ 100%,
Według PN-76/B-03420 obliczeniowe parametry powietrza zewnętrznego dla lata (II strefa klimatyczna): lato:
+30oC, ϕ 45%
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wewnętrznego - zima:
• Magazyn
min. 16°C
• pom. biurowe, korytarze
min. 20°C
• łazienki, natryski, WC
min. 24°C
• sale zabiegowe, gabinety
min. 24°C
4.2.
Moc właściwa wentylatorów
Moc właściwa wentylatorów zastosowanych w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych nie będzie
przekraczać wartości określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie (z najnowszymi
zmianami) par. 154.
Zgodnie z powyższym maksymalne moce właściwe wynosić będą:
• dla wentylatorów nawiewnych w złożonych instalacjach klimatyzacji – 1.60 kW/m³/s,
• dla wentylatorów nawiewnych w prostych instalacjach wentylacji – 1.25 kW/m³/s,
• dla wentylatorów wywiewnych w złożonych instalacjach klimatyzacji – 1.00 kW/m³/s,
• dla wentylatorów wywiewnych w prostych instalacjach wentylacji – 1.00 kW/m³/s,
• dla wentylatorów wywiewnych w instalacjach wywiewnych – 0.80 kW/m³/s.
4.3.
Parametry sprawności energetycznej instalacji
Minimalne sprawności energetyczne dla projektowanych systemów instalacyjnych przyjęto zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania
charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielna
całość techniczno - użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki
energetycznej i podyktowane są dbałością o zminimalizowanie zużywanej przez budynki nieodnawialnej
energii pierwotnej.

5.

Rozwiązania projektowe

5.1.
Instalacja wody użytkowej
5.1.1. Stan istniejący
Budynek posiada istniejące i działające instalacje wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji. Projekt przewiduje
wymianę i modernizację istniejących instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji w obrębie opracowania oraz
wymianę pionów na całej wysokości budynku. Woda dostarczana do obiektu przeznaczona jest na cele
bytowo-gospodarcze, technologiczne oraz na cele przeciwpożarowe. Rozdział wody na cele bytowe i cele
ppoż. następuje w piwnicy i jest przedmiotem odrębnego opracowania
5.1.2. Rozwiązania ogólne, sposób prowadzenia
W budynku przewidziano całkowitą wymianę pionów wodnych od podstawy w piwnicy do
projektowanego 1 piętra. Ze względu na brak możliwości zinwentaryzowania istniejących pionów nie
wyklucza się istnienia w budynków dodatkowych pionów, które również należy przewidzieć do wymiany. U
podstawy każdy pion należy wyposażyć w komplet nowych zaworów odcinających. Dodatkowo przewidziano
wykonanie nowej instalacji cyrkulacyjnej ze spięciami pomiędzy rurą c.w.u. a cyrkulacyjną na 1 piętrze. U
podstawy każdego pionu cyrkulacyjnego umieścić termostatyczne zawory regulacyjne. Rozprowadzenia
główne od pionów do węzłów sanitarnych w suficie podwieszanym, rozprowadzenia w obrębie węzłów
sanitarnych w posadzce i w ścianach tych pomieszczeń. Należy przewidzieć możliwość odcięcia
poszczególnych węzłów sanitarnych zaworami odcinająco-spustowymi.
Piony wody zimnej ciepłej i cyrkulacji należy zaizolować i prowadzić w szachtach lub obudowach przy
pionach kanalizacyjnych. Montaż punktów stałych i przesuwnych, zgodnie z wymaganiami producenta
systemu. Przejścia przez przegrody budowlane prowadzić w tulejach ochronnych obejmujących przewód z
izolacją. W miejscach przejść przez przegrody oddzielenia pożarowego należy stosować atestowane
wypełnienia masami pożarowymi. Przejścia oznaczyć odpowiednimi naklejkami.
Podejścia do przyborów zaizolować i prowadzić w bruzdach ściennych pod tynkiem lub w przestrzeni
ścianek działowych. Przewody układane w bruzdach ściennych izolowane – 50% wymagań w stosunku do
rur układanych poza komponentami budowlanymi.
5.1.3. Materiały rurociągów
Średnice projektowanych przewodów dobrano na podstawie PN-92/B-01706 i w oparciu o
przeliczenia sekundowych przepływów w poszczególnych odcinkach instalacji, przy równoczesnym
uwzględnieniu dopuszczalnych prędkości przepływu w rurach tworzywowych. Przy montażu instalacji
wodociągowej zachować normatywne odległości przewodów od innych instalacji oraz wysokości
zamontowania przyborów sanitarnych.
Instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji, poza przewodami układanymi w bruzdach lub posadzkach,
powinna zostać wykonana z rur PP stabilizowanych wkładką. W instalacji wody zimnej stosować rury i
kształtki z polipropylenu typ 3, PN 10, łączone przez zgrzewanie, w instalacji ciepłej wody użytkowej
stosować rury i kształtki z polipropylenu typ 3 stabilizowane, PN 20, łączone przez zgrzewanie.
Minimalne ciśnienie robocze instalacji – 0.6MPa.
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Zastosowany system rur i połączeń musi posiadać wszelkie niezbędne atesty i aprobaty techniczne do
kontaktu z wodą pitną, w tym atest PZH. Rury powinny posiadać widoczne oznaczenia, nadrukowane przez
producenta.
Wszystkie materiały zastosowane do wykonania instalacji wodociągowych muszą posiadać aktualne
aprobaty techniczne (krajowe albo europejskie), odpowiadać normom krajowym zastąpionym, jeśli to
możliwe, przez normy europejskie lub posiadać certyfikaty zgodności wydane przez producenta. W
przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy i materiały powinny
odpowiadać wymaganiom odpowiednich specyfikacji. Materiały mające kontakt z wodą do picia muszą
posiadać pozytywną opinię Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie.
Izolacja termiczna - wg opisu w dalszej części opracowania.
5.1.4. Armatura
Cyrkulacja ciepłej wody będzie wyposażona w podpionowe zawory regulacyjne np. typu Aquastrom T plus
firmy Oventrop. Zapewniają one okresową dezynfekcję instalacji realizowaną niezależnie od źródła ciepła.
U podstawy pionów oraz na odejściach na węzły sanitarne należy przewidzieć zawory odcinająco spustowe,
przeznaczone do kontaktu z wodą pitną.
W najwyższych punktach instalacji przewidzieć możliwość odpowietrzenia.
Na doprowadzeniu wody do punktów czerpalnych należy instalować - zawory przelotowe, zawory czerpalne
ze złączka i zawory kątowe do podłączenia wężyków.
Przy podejściach do baterii umywalkowych, zlewozmywakowych i prysznicowych montować kształtkę tzw.
nypel łącznikowy Ø 15 mm a przy płuczkach ustępowych odpowiednie zawory kątowe Ø 15 mm.
Przy końcówkach i na odgałęzieniach rur ułożonych pod tynkiem należy pozostawić 2 ÷ 3 cm poduszki
(pustki) powietrznej w celu wyeliminowania naprężeń w przewodach.
W pomieszczeniach czystych przewidzieć należy baterie bezdotykowe uruchamiane bez kontaktu z dłonią.
W brudowniku itp. baterie ścienne na wysokości umożliwiającej postawienie wiadra w zlewie. Pozostałe
baterie montować jako stojące.
Jako armaturę czerpalną/wypływową należy zastosować: ścienne i stojące baterie w normalnym standardzie
lekarskim, baterie prysznicowe, baterie umywalkowe zwykłe i dla niepełnosprawnych. Do zastosowanej
armatury winny być dołączone certyfikaty, aprobaty techniczne i atesty higieniczne.
5.1.5. Próba szczelności
Po zmontowaniu, instalację wodociągową przepłukać i poddać próbie szczelności na ciśnienie 1,5
ciśnienia roboczego. Utrzymywać podwyższone ciśnienie przez 30 min i przeprowadzać oględziny całego
systemu. Ze względu na elastyczność przewodów ciśnienie będzie spadało. Należy je utrzymywać na stałym
poziomie. Należy następnie szybko obniżyć ciśnienie do 0.5 ciśnienia roboczego i utrzymywać przez kolejne
90 min. Jeżeli ciśnienie wzrośnie to znaczy, że system jest szczelny. Przed oddaniem do eksploatacji
instalację poddać procesowi dezynfekcji podchlorynem sodu. Dawka chloru nie mniejsza niż 25 g/m3. W
czasie dezynfekcji wprowadzać do instalacji podchloryn sodu w postaci 3% roztworu. Po 24 h wodę
odprowadzić z instalacji. Instalację płukać do zaniku zapachu chloru. Próbę szczelności instalacji należy
przeprowadzić tak jak przy odbiorze instalacji z materiałów tradycyjnych ,tj. zgodnie z normą PN-81/
B-10700. Próbę szczelności należy poprzedzić napełnieniem instalacji wodą poprzez zainstalowany filtr
siatkowy zatrzymujący cząstki stałe , co zapobiega niszczeniu ochronnej warstwy tlenowej.
5.2.
Instalacja wody do celów pożarowych - hydrantowa
5.2.1. Stan istniejący
Budynek posiada istniejącą instalację hydrantową. Projekt przewiduje modernizację tej instalacji w obszarze
opracowania z dostosowaniem do obowiązujących przepisów. Rozdział wody na cele bytowe i cele ppoż.
następuje w piwnicy i jest przedmiotem odrębnego opracowania.
5.2.2. Rozwiązania techniczne
Projekt zakłada modernizację instalacji p.poż. w projektowanym oddziale polegającą na wymianie starych
hydrantów oraz pionów na nowe. Piony należy włączyć do instalacji hydrantowej w piwnicy. Lokalizacja
hydrantów zgodnie z częścią graficzną w miejscu łatwo dostępnym przy wejściu na klatkę schodową,
zgodnie z przepisami zachowując 30 metrowy zasięg węża. Przed hydrantem lub zaworem powinna być
dostateczne przestrzeń do rozwinięcia linii gaśniczej.
Minimalne ciśnienie wody na hydrancie położonym najniekorzystniej ze względu na wysokość i opory
hydrauliczne dla określonej wydajności hydrantu musi wynosić nie mniej niż 0,2MPa. Maksymalne ciśnienie
na hydrantach nie będzie przekraczać 0,7 MPa.
Szafki hydrantowe wyposażone zostaną:
- dla hydrantu 25 – w prądownice i wąż półsztywny długości 30m oraz gaśnice 6kg,
Zawory hydrantowe mocować na wysokości 1,35 m od posadzki z odchyłką 5cm.
Szafki hydrantowe rozmieszczać zgodnie z rysunkiem architektonicznym. Kolor szafek powinien być zgodny
z wytycznymi architektonicznymi . W szafkach powinno znajdować się miejsce na gaśnicę. Szczegółowy
dobór szafek hydrantowych wg dokumentacji architektonicznej. Lokalizacja odpowiadać musi
Rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.
5.2.3. Dobór rurociągów i wytyczne montażowe
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Podłączenie nowych hydrantów do istniejącej instalacji hydrantowej należy wykonać z rur stalowych
galwanizowanych (ocynkowanych) wg PN-H-74200 łączonych za pomocą kształtek gwintowanych przy
zastosowaniu taśm teflonowych lub pakuł i pasty uszczelniającej. Instalacji hydrantowej nie izolować
termicznie. W miejscach przejść rurociągów przez przegrody budowlane (niebędące przegrodami
oddzielenia pożarowego) stosować tuleje ochronne, przy czym w miejscach tych nie może być połączeń rur.
Przestrzeń między rurociągiem a tuleją ochronną, ma być wypełniona szczeliwem elastycznym. Przewody
mają być prowadzone ze spadkiem zapewniającym możliwość odwodnienia instalacji w jednym lub kilku
punktach .
Zawory kulowe, skrzynki hydrantowe montować należy na instalacji poprzez połączenia gwintowane.
Połączenia gwintowane wykonywać z uszczelnieniem na gwincie. Jako materiał uszczelniający stosować
taśmę teflonową lub pastę uszczelniającą.
Przewody mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą zawieszeń i podpór przeznaczonych dla
instalacji ppoż.
Wszystkie użyte materiały muszą posiadać aktualne atesty, aprobaty i dopuszczenia.
Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne hydrantów powinny być prowadzone nie rzadziej niż raz w
roku.
5.3.
Instalacja kanalizacji sanitarnej.
5.3.1. Stan istniejący
W budynku istnieje instalacja kanalizacji sanitarnej. Na 1 piętrze znajdują się piony kanalizacji
sanitarnej zlokalizowane w lub przy przegrodach budowlanych. Lokalizacja pionów do potwierdzenia na
budowie.
5.3.2. Prowadzenie nowych przewodów
Projektowaną instalacje kanalizacji sanitarnej należy włączać w najbliższe istniejące odcinki
kanalizacji sanitarnej po wykonaniu inwentaryzacji na etapie prac budowlanych.
Rurociągi kanalizacyjne prowadzone są w ścianach lub na powierzchni ścian (zabudowa płytą k-g).
Podejścia do przyborów, prowadzone są także w przestrzeni ścian lub bezpośrednio z podłogi. Należy
wykorzystać piony najbliżej nowych węzłów sanitarnych. Istniejące piony w obrębie 1 piętra w miarę
możliwości wymienić na nowe po tej samej trasie lub z korektami prowadzenia. Wszystkie końcówki pionów
kanalizacyjnych zakończone obecnie na poddaszu należy wyprowadzić na dach i zakończyć wywiewkami
kanalizacyjnymi. Dopuszcza się częściowo grupowanie wentylacji pionów KS. Należy stosować normatywne
odległości wywiewek od okien (minimum 1m ponad oknem lub 4m od okna w rzucie). Przy braku możliwości
wyprowadzenia pionu ponad dach montować zawory napowietrzające po konsultacji z projektantem.
Przejścia rurociągów przez przegrody wydzielenia pożarowego należy wykonać z użyciem materiałów
zapewniających wymaganą odporność ogniową dla tej przegrody np. przy przejściu z 1 piętra na poddasze.
Trasy projektowanych kanałów oraz ich średnice i spadki ułożenia pokazano w części rysunkowej
niniejszego projektu.
5.3.3. Średnice i materiały
Piony kanalizacyjne należy wykonać z rur polipropylenowych Ø110mm i Ø160mm typu AS
niskoszumowych lub rur PVC kielichowych wygłuszonych 50mm wełną mineralną. U podstawy każdego
pionu w piwnicy umieścić rewizje kanalizacyjne.
Rurociągi rozprowadzające w węzłach sanitarnych wykonać z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC
łączonych na wcisk z uszczelnieniem kielichów uszczelkami gumowymi. Należy stosować podejścia do
przyborów o średnicach 50mm, 75mm i 110mm dla podejścia do WC.
Rurociągi prowadzone przez ściany i stropy umieścić w tulejach ochronnych. Przed przejściem przez
posadzkę lub ścianę zewnętrzną umieścić czyszczak. Aby zlikwidować przenikanie dźwięków, przestrzeń
między tuleją a przewodem należy uszczelnić np. pianką poliuretanową. Przejścia rurociągów przez
przegrody wydzielenia pożarowego należy wykonać z użyciem materiałów zapewniających wymaganą
odporność ogniową dla tej przegrody np. przy przejściu z 1 piętra na poddasze.
Jako elementy montażowe należy zastosować łączniki i kształtki rurowe systemu producenta rur, obejmy
uniwersalne do rur z wkładką gumową.
5.3.4. Przybory sanitarne
Wszystkie podłączenia przyborów sanitarnych wykonać z zamknięciem wodnym. Montaż przyborów na
normatywnych wysokościach z uwzględnieniem specyficznych wymagań dla węzłów sanitarnych w
szpitalach.
Umywalki powinny być gładkie i bez obrzeży. Miski ustępowe muszą być ze wszystkich stron dostępne.
W pomieszczeniach, w których przewiduje się zmywanie posadzek należy przejścia przewodów przez stropy
zabezpieczyć tulejami, uniemożliwiającymi spływanie wody na niższe kondygnacje.
5.4.
Instalacja centralnego ogrzewania grzejnikowego
5.4.1. Stan istniejący
Obecnie, pomieszczenia w budynku ogrzewane są instalacją c.o. grzejnikową. Ze względu na zły stan
techniczny odbiorników ciepła oraz zmiany aranżacji i układu pomieszczeń przewiduje się wymianę starej
instalacji grzewczej w obrębie 1 piętra i pionów oraz zastąpienie jej nową instalacją c.o. z dostosowaniem do
aktualnych Norm i przepisów.
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5.4.2. Rozwiązania projektowe
Przewiduje się wymianę starej instalacji c.o. i grzejników w obrębie 1 piętra. Lokalizacja pionów c.o.
pozostaje bez zmian. Przy wymianie starych odcinków instalacji należy zachować odpowiednie średnice.
Przewiduje się zachowania istniejących zaworów podpionowych. Instalacja po zmontowaniu może wymagać
ponownej regulacji. Modernizowane piony pozostawić w miejscu istniejących.
Nowe fragmenty instalacji wykonać z rur stalowych zewnętrznie ocynkowanych łączonych poprzez
system zaciskowy, instalację prowadzić po wierzchu ścian i bruzdach ściennych. Rurarz wraz z osprzętem
powinien stanowić jeden system dostarczany przez jednego producenta.
Przewody prowadzić należy na zawiesiach systemowych. Na przewodach poziomych nie przewiduje
się konieczności stosowania dodatkowych kompensatorów, oprócz elementów samokompensacji w postaci
załamań. Co 1,2m do 2,4m w zależności od średnicy umieszczać podpory przesuwne. W miejscu montażu
armatury należy przewidzieć dodatkowe mocowanie przewodów – punkty stałe. Przejścia przewodów przez
przegrody należy wykonać w tulejach ochronnych umożliwiających ich przesuwanie. Przy przejściach
rurociągów przez ściany i stropy oddzielające strefy pożarowe w budynku należy stosować tuleje
ogniochronne wraz z kołnierzami, płaszcze ognioochronne oraz zaprawy i kity ognioodporne. Należy
zastosować rozwiązania systemowe dostosowane do średnicy i materiału rury oraz rodzaju ściany.
Odpowietrzenie instalacji odbywać się będzie przez grzejniki wyposażone w odpowietrzniki, a także przez
końcówki pionów, wyposażone w automatyczne zawory odpowietrzające. Przewody poziome prowadzić ze
spadkiem 0.4% w kierunku odbiorników. W miejscach lokalnych obniżeń instalacji zapewnić możliwość
odwodnienia instalacji. Zapewnić również możliwość odpowiedniego odpowietrzenia instalacji poprzez
stosowanie spadku odcinków poziomych i stosowanie odpowietrzenia w najwyższych punktach instalacji
(dotyczy również lokalnych zmian wysokości).
Podejścia do grzejników łazienkowych, izolowane izolacją o grubości min. 10mm, maskować w bruzdach.
Wszystkie materiały zastosowane do wykonania instalacji ogrzewczych muszą posiadać aktualne aprobaty
techniczne (krajowe albo europejskie), odpowiadać normom krajowym zastąpionym, jeśli to możliwe, przez
normy europejskie lub posiadać certyfikaty zgodności wydane przez producenta. W przypadku braku norm
krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy i materiały powinny odpowiadać wymaganiom
odpowiednich specyfikacji.
Izolacja termiczna - wg opisu w dalszej części opracowania.
5.4.3. Grzejniki
Należy zastosować grzejniki stalowe płytowe w wykonaniu higienicznym. Kolor biały. Grzejniki
wyposażyć w zintegrowane zawory termostatyczne z głowicą termostatyczną i siłownikiem . Grzejniki
płytowe o wysokości 550mm i 900mm. Zaproponowano grzejniki z podłączeniem bocznym. Na każdym
grzejniku należy zamontować zestaw składający się z zaworu termostatycznego z nastawą wstępną i
siłownikiem on/off. Należy przewidzieć zabezpieczenie siłownika zamontowanego na grzejniku przed
uszkodzeniami mechanicznymi, kradzieżą oraz możliwością ograniczenia lub blokowania zakresu regulacji
temperatury. Natomiast na rurociągu powrotnym należy zamontować zawór odcinający powrotny z
możliwością spustu wody. Zawór odcinający umożliwia indywidualne odcięcie każdego grzejnika podczas
konserwacji lub naprawy bez wpływu na pozostałe grzejniki w instalacji c.o. Końcówka spustowa, będąca
wyposażeniem dodatkowym zaworu, umożliwia opróżnianie i napełnianie grzejnika wodą.
Każdy grzejnik wyposażyć w elektrozawór. Sterowanie elektrozaworów podłączyć do sterownika ściennego.
Do sterowania siłownikami zamontowanymi na grzejnikach zostanie zamontowany układ sterowania
ogrzewaniem.
Głowice zaworu termostatycznego na klatce schodowej należy zablokować uniemożliwiając zmiany
nastawionej temperatury.
W węzłach sanitarnych zaproponowano grzejniki typu drabinkowego, gładkie w kolorze białym. Na zasilaniu
grzejnik należy zamontować zawór termostatyczny, na powrocie odcinający.
Grzejniki dostarczyć z zaczepami ściennymi i wszelką niezbędną armaturą, korkami itp. Montaż grzejników
wykonać minimum 10cm ponad posadzką i minimum 10cm od ściany tak, aby możliwe było ich mycie od
strony ściany. Gałązki grzejnikowe DN15 prowadzić ze spadkiem 3 – 4 ‰ w kierunku odbiornika (zasilanie) i
pionu (powrót).
5.4.4. Regulacja instalacji
Regulacja instalacji poprzez istniejące zawory podpionowe. Po zmontowaniu instalacji należy skontrolować
poprawność działania, w razie konieczności przeprowadzić regulację hydrauliczną. Instalacje będzie
pracować na parametrach 70/55⁰C. Nie przewiduje się zwiększenia zładu instalacji w związku z tym nie jest
konieczna wymiana naczynia wzbiorczego instalacji c.o. w źródle ciepła.
5.4.5. Próby i rozruch instalacji
Wykonawca musi przeprowadzić kontrolę wszystkich materiałów przeznaczonych dla urządzeń
dostarczonych na plac budowy.
Wykonawca wyznaczy wykwalifikowany personel odpowiedzialny za wykonanie kontroli materiałów po
dostawie na plac budowy i w czasie konstrukcji.
Wykonawca przeprowadzi próby hydrostatyczne na ciśnienie równe 1,5 ciśnienia roboczego, lecz nie mniej
niż 4,0 bary. Ponadto, jeśli wystąpi jakakolwiek wątpliwość, co do jakości i rodzaju materiału wykonawca
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przeprowadzi wszystkie dodatkowe próby, badania, które mogą ustalić przydatność i właściwości tego
materiału.
Płukanie instalacji - w czasie montażu rurociągów należy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie w
maksymalnym stopniu czystości układanych odcinków rur. Po wykonaniu prób szczelności należy instalację
poddać trzykrotnemu płukaniu wodą aż do usunięcia zawiesin do poziomu poniżej 5 mg/dm3. Po każdym
płukaniu wyczyścić filtry.
5.5.
Instalacja ciepła technologicznego
5.5.1. Stan istniejący
Obecnie w obszarze opracowania budynku istnieją odbiorniki ciepła technologicznego. Rozdzielacz
ogrzewania ciepła technologicznego znajduje się w piwnicy i do niego nastąpi wpięcie projektowanej
instalacji.
5.5.2. Rozwiązania projektowe
Na potrzeby zasilania wodnej nagrzewnic powietrza w centrali wentylacyjnej projektuje się instalację
ciepła technologicznego. Źródłem ciepła dla instalacji ciepła technologicznego będzie węzeł ciepłowniczy,
zasilany z miejskiej sieci ciepłowniczej pod zarządem FORTUM Wrocław.
Zaprojektowano instalację centralnego zasilania nagrzewnicy wentylacyjnej o parametrach obliczeniowych
wody grzewczej 70/50⁰C. Instalacja ciepła technologicznego zasilać będzie nagrzewnice wentylacyjną w
układzie nawiewno-wywiewnym na poddaszu. Planuje się wpięcie do rozdzielacza obiegu ciepła
technologicznego. Moc projektowanej nagrzewnicy wynosi 19,1kW.
Przewidziano podejście na poziom poddasza z piwnicy jednym pionem CT1 i rozprowadzenie instalacji na
kondygnacji poddasza. Prowadzenie rur na zawiesiach montowanych do elementów konstrukcyjnych. Na
przewodach poziomych przewiduje się konieczności stosowania kompensatorów U-kształtowych, oprócz
elementów samokompensacji w postaci załamań. Instalację prowadzić ze spadkiem 0,3% w kierunku
odbiorników. W miejscu montażu armatury należy przewidzieć dodatkowe mocowanie przewodów – punkty
stałe.
Regulację instalacji przewiduje się za pomocą regulatorów różnicy ciśnień montowanych na odgałęzieniach
instalacji. Wykonać przebicia instalacyjne w miejscach przejść przewodów przez stropy lub ściany. Przejścia
instalacyjne wykonać o odpowiedniej dla danej przegrody klasie odporności ogniowej. W przypadku
przejścia przez ściany i stropy stanowiące granice stref pożarowych należy wykonać z zabezpieczeniem
p.poż. przy pomocy ogniochronnej elastycznej masy uszczelniającej (wg AT-15-3269/98) (dotyczy rur
stalowych – niepalnych).
5.5.3. Rozwiązania materiałowe
Instalacje rozprowadzającą do nagrzewnicy w centrali wykonać z rur stalowych zewnętrznie ocynkowanych
łączonych poprzez system zaciskowy, instalację prowadzić po wierzchu ścian i bruzdach ściennych. Rurarz
wraz z osprzętem powinien stanowić jeden system dostarczany przez jednego producenta.
Izolacja termiczna - wg opisu w dalszej części opracowania.
5.6.
Instalacje wentylacji mechanicznej
5.6.1. Stan istniejący
Obecnie w budynku część pomieszczeń posiada wentylację mechaniczną i część grawitacyjną. W
części pomieszczeń brak wentylacji grawitacyjnej w pozostałych pomieszczeniach wentylacja grawitacyjna
jest częściowo niedrożna. W pomieszczeniach, w których funkcjonuje wentylacja mechaniczna nie zapewnia
ona właściwej wymiany powietrza, nie jest dostosowana do wymagań nowego sprzętu oraz nie posiada
odpowiedniej krotności wymiany powietrza.
5.6.2. Rozwiązania projektowe
W związku z brakiem lub niewłaściwą pracą układów wentylacyjnych zaprojektowano wentylację
mechaniczną pomieszczeń na 1 piętrze. Poniżej zestawiono podstawowy bilans powietrza dla
poszczególnych pomieszczeń.
Nr pom

Nazwa
pomieszczenia

A

h

V

n

VN

VW

Vwent

[m2]

[m]

[m3]

[1/h]

[m3/h]

[m3/h]

[m3/h]

1.01

Klatka schodowa

10,60

3,4

35,5

graw

-

-

1.02

Komunikacja

122,6
0

3,0

367,8

1,4

500,0

T1

1.03

Łazienka

5,30

3,0

15,9

4,7

T2

-

75

1.04

izolatka

18,00

3,0

54,0

3,0

165,0

T2

205

1.05

śluza

4,60

3,0

13,8

2,0

30,0

30,0
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1.06

sala intensywnej
opieki

70,90

3,0

212,7

3,0

640,0

640,0

1.07

gabinet zabiegowy

23,30

3,0

69,9

3,0

210,0

T2

1.08

gab. Lekarski

20,50

3,0

61,5

2,0

120,0

120,0

1.09

gab. Konsultacyjny i
USG

14,10

3,0

42,3

2,0

90,0

90,0

1.10

dyżurka lekarska

14,10

3,0

42,3

3,0

120,0

120,0

1.11

pokój fizjoterapeutów

10,40

3,0

31,2

3,0

90,0

90,0

1.12

sala ćwiczeń

21,00

3,0

63,0

3,0

190,0

190,0

1.13

oddziałowa

12,50

3,4

41,9

2,0

90,0

90,0

1.14

kierownik oddziału

13,20

3,4

44,2

2,7

120,0

120,0

1.15

sekretariat

12,50

3,4

41,9

2,9

120,0

120,0

1.16

wc pacjentów

6,60

3,0

19,8

3,8

T1

75

łazienka męska

7,70

3,0

23,1

5,0

T1

115

pom. gospodarcze

2,8

3,0

8,4

2,7

T1

30

7

3,0

21,0

5,0

T1

105

1.17,1.18,1.
19
1.20
1.21,1.22,1.
23

łazienka damska

240

1.24

brudownik

4,4

3,0

13,2

4,0

T1

50

1.25

śluza

2,2

3,0

6,6

4,0

T1

30

1.26

łazienka

4,4

3,0

13,2

5,7

T

1.27

mag. Bielizny brudnej

3,8

3,0

11,4

4,5

T1

1.28

sala chorych

16,5

3,4

55,3

2,5

155,0

80,0

1.29

dyżurka
pielęgniarska

13,7

3,4

45,9

2,0

90,0

90,0

1.30

sala chorych

17,4

3,4

58,3

2,5

155,0

80,0

1.31

łazienka

4

3,0

12,0

6,0

T

-

75

1.32

łazienka

4,2

3,0

12,6

6,0

T

-

75

1.33

sala chorych

18,4

3,4

61,6

2,5

155,0

80,0

1.34

sala chorych

18,1

3,4

60,6

2,5

155,0

80,0

1.35

łazienka

4

3,0

12,0

6,3

T

-

75

1.36

łazienka

3,6

3,0

10,8

7,0

T

-

75

1.37

sala chorych

17,4

3,4

58,3

2,5

155,0

80,0

1.34b

Klatka schodowa

28,60

3,4

95,8

graw

-

-

-

75
50

5.6.3. Pomieszczenia ogólne szpitala – linia NW1
W pomieszczeniach ogólnych oddziału tj. salach chorych, pokojach lekarzy, salach odpraw pielęgniarek oraz
w pomieszczeniach administracyjnych przewidziano wspólną wentylację mechaniczną napędzaną centralą
nawiewno-wywiewną z odzyskiem energii. Zastosowano odzysk na wymienniku przeciwprądowym
zapewniającym odpowiednią szczelność na przenikanie między nawiewem i wywiewem. Centralę
umieszczono w wydzielonym pomieszczeniu na poddaszu. Wyjścia przewodów nawiewnych i wywiewnych
oraz w kierunku czerpni i wyrzutni należy wyposażyć w tłumiki akustyczne. Pomieszczenie należy zgodnie z
wymaganiami ppoż. wykonać jako tzw. pomieszczenie zamknięte z przegrodami o odpowiedniej odporności
ppoż. Wszystkie przejścia z pom. wentylatorowni do innych pomieszczeń należy wyposażyć w klapy ppoż.
Wszystkie przejścia przez strop pomiędzy poddaszem a 1 piętrem również wyposażyć w klapy ppoż.
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Przewiduje się wykonanie instalacji z kanałów blaszanych izolowanych. Główne przewody rozprowadzające
będą prowadzone pod stropem 1 piętra. Od tych przewodów będą wykonane rozgałęzienia do
poszczególnych pomieszczeń. Nawiew do pomieszczeń zgodnie z tabelą powyżej, wywiew częściowo z tych
pomieszczeń, a częściowo pośrednio również przez łazienki przynależne do tych pomieszczeń.
5.6.4. Nawilżanie
W pomieszczeniu 1.04 i 1.06 przewidziano nawilżanie za pomocą nawilżacza parowego np. LE05PD firmy
VAPAC umieszczonego w wentylatorowi i lancy parowej zamontowanej na kanale wentylacyjnym
nawiewnym prowadzącym do tych pomieszczeń. Projektowana wilgotność 50%.
Obliczeniowy dystans absorpcji pary: minimum AP = 1,0m na kanale 500x500.
5.7.
Wentylacja łazienki – ogólnodostępne - linia W.W1
Nawiew do pomieszczeń sanitarnych realizowany jest poprzez kratki nawiewne montowane w
drzwiach wejściowych o przekroju minimum 0,022 m²
Wywiew z pomieszczeń nastąpi osobną linią wywiewną z zastosowaniem wentylatora kanałowego. Kanały
wyprowadzone ponad dach. Praca ciągłą wentylatorów dla założonej wydajności czyli 50 m3/h na miskę i 25
m3/h na prysznic.
Całość instalacji po montażu należy wyregulować na odpowiednie wielkości przepływu.
5.8.
Wentylacja łazienki – linia W.W2
Nawiew do pomieszczeń sanitarnych realizowany jest poprzez kratki nawiewne montowane w
drzwiach wejściowych o przekroju minimum 0,022 m²
Wywiew z pomieszczeń nastąpi osobną linią wywiewną z zastosowaniem wentylatora kanałowego. Kanały
wyprowadzone ponad dach. Praca ciągłą wentylatorów dla założonej wydajności czyli 50 m3/h na miskę i 25
m3/h na prysznic.
Całość instalacji po montażu należy wyregulować na odpowiednie wielkości przepływu.
5.8.1. Izolatka , śluza, gabinet zabiegowy – linia W.W3
Przewidziano oddzielny wywiewny dla pomieszczenia 1.04, 1.05 bez odzysku energii. Wywiew kanałowym
wentylatorem wywiewnym, nawiew z centrali wentylacyjnej. Układy wyposażyć należy w odpowiednie tłumiki
hałasu. Na każdym odejściu do poszczególnych pomieszczeń należy zamontować klapy zwrotne
zapobiegające przepływowi wstecznemu. Układ ma zapewnić 3-krotną w ciągu godziny wymianę powietrza
w pomieszczeniach.
5.8.2. Brudownik – linia W.W4
Wywiew kanałowym wentylatorem wywiewnym. Układ ma zapewnić 4-krotną w ciągu godziny wymianę
powietrza w pomieszczeniu.
5.8.3. Gabinet zabiegowy – linia W.W5
Przewidziano oddzielny wywiewny dla pomieszczenia 1.07 bez odzysku energii. Wywiew kanałowym
wentylatorem wywiewnym, nawiew z centrali wentylacyjnej. Układy wyposażyć należy w odpowiednie tłumiki
hałasu. Układ ma zapewnić 3-krotną w ciągu godziny wymianę powietrza w pomieszczeniach.
5.8.4. UPS – linia W.W6
Wywiew kanałowym wentylatorem wywiewnym. Układ ma zapewnić 4-krotną w ciągu godziny wymianę
powietrza w pomieszczeniu.
5.8.5. Urządzenia
Centrala NW 1
Przewiduje się montaż centrali nawiewno – wywiewnej np. VVS030 firmy VTS , w wykonaniu stojącym na
poddaszu składającej się z :
•
Sekcja filtrów - na nawiewie M5/ F9 , filtr na wywiewie M5
•
sekcja wentylatorów naw. - wyw. o parametrach punktu pracy
Vnaw= 3350 m3/h, pzew.= 500 Pa, Vwyw= 2100 m3/h, pzew.=350 Pa,
•
sekcja wodnej nagrzewnicy powietrza o wydajności Qgrz =21,90 kW. Temp nawiewu zima +20°C
•
sekcja wodnej chłodnicy powietrza o wydajności Qgrz =17,90 kW. Temp nawiewu lato - +25°C
•
wymiennik przeciwprądowy ,
•
wykonanie higieniczne
•
centrala zgodna z EKOPROJEKT 2018
Linia W.W1
•
Wentylator kanałowy z regulatorem prędkości np. ML 200/950 firmy Harmann
V= 400 m3/h, p=200 Pa
•
Połączenie elastyczne dł. max 25cm przed i za wentylatorem,
•
Tłumik akustyczny po stronie instalacji i wyrzutni
Linia W.W2
•
Wentylator kanałowy z regulatorem prędkości np. ML 200/950 firmy Harmann
V= 300 m3/h, p=200 Pa
•
Połączenie elastyczne dł. max 25cm przed i za wentylatorem,
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•
Linia W.W3
•
•
•
Linia W.W4
•
•
•
Linia W.W5
•
•
•
Linia W.W6
•

Tłumik akustyczny po stronie instalacji i wyrzutni
Wentylator kanałowy z regulatorem prędkości np. ML 200/950 firmy Harmann
V= 235 m3/h, p=200 Pa
Połączenie elastyczne dł. max 25cm przed i za wentylatorem,
Tłumik akustyczny po stronie instalacji i wyrzutni
Wentylator kanałowy z regulatorem prędkości np. ML 125/350 firmy Harmann
V= 80 m3/h, p=150 Pa
Połączenie elastyczne dł. max 25cm przed i za wentylatorem,
Tłumik akustyczny po stronie instalacji i wyrzutni
Wentylator kanałowy z regulatorem prędkości np. ML 200/950 firmy Harmann
V= 240 m3/h, p=200 Pa
Połączenie elastyczne dł. max 25cm przed i za wentylatorem,
Tłumik akustyczny po stronie instalacji i wyrzutni

Wentylator kanałowy z regulatorem prędkości np. ML 125/350 firmy Harmann
V= 75 m3/h, p=150 Pa
•
Połączenie elastyczne dł. max 25cm przed i za wentylatorem,
5.8.6. Regulacja układu wentylacji
Kanały wentylacyjne wywiewne jak i nawiewne posiadają na odgałęzieniach do poszczególnych
pomieszczeń regulatory przepływu dostosowujące ilość przepływającego powietrza zgodnie z wymaganiami
w danej chwili. Regulatory VAV mogą spełniać funkcję kontrolną, regulacyjną i odcięcia przepływu w
systemach wentylacji pomieszczeń. Istnieje również możliwość korekty regulacji na kratkach wentylacyjnych,
zaworach i anemostatach. Układy wentylacyjne o charakterze zbiorczym dla poszczególnych pomieszczeń,
przed oddaniem do eksploatacji należy wyregulować w aspekcie ilości i kierunku nawiewu oraz wywiewu.
Przewiduje się pracę ciągłą układów z możliwością obniżenia wydajności w okresach nocnych lub poza
godzinami pracy niektórych działów (dotyczy np. pomieszczeń administracyjnych).
Układy wentylacji ogólnej nawiewno-wywiewne z odzyskiem energii działają w systemie ciągłym,
zaprogramowane przez sterownik centrali.
5.8.7. Materiały i izolacja termiczna kanałów
Instalacje i urządzenia wentylacji mechanicznej i klimatyzacji powinny podlegać okresowemu
czyszczeniu nie rzadziej niż co 12 miesiące. Dokonanie tych czynności powinno być udokumentowane.
Wentylatory należy wyposażyć w elastyczne króćce, wyłączniki serwisowe, zabezpieczenia
termiczne i regulatory. Wszystkie wyrzutnie z wyrzutem pionowym. Wyrzutnie znajdujące się w odległości
mniejszej niż 10m (ale większej niż 6m) od czerpni należy wyprowadzić min 1m nad poziom tej czerpni.
Wysokość montażu wyrzutni i urządzeń musi znajdować się min 0,4m ponad poziom dachu. Wyrzutnie
montować zgodnie z wytycznymi zawartymi w Dz.U. nr 75 poz.690 z późniejszymi zmianami.
Wszystkie kanały wentylacyjne wykonać z ocynkowanej blachy stalowej i przewodów elastycznych.
Kanały wentylacyjne wykonać i zmontować w klasie szczelności B (PN-B-76001:1996, PN-B- 76002:1996,
PN-B-03434:1999) z blach stalowych ocynkowanych (przewody o przekroju okrągłym wykonane z blachy
ocynkowanej zwiniętej spiralnie).
Dodatkowe wzmocnienia mają być zapewnione poprzez przetłoczenia na ściankach i profile wzmacniające
wspawane z boku. Elementy przejściowe mają mieć kąt maksymalnie 300 w celu uniknięcia turbulencji.
Zmiany kierunku i odgałęzienia wyposażyć w łopatki kierownicze, a ich promień wewnętrzny ma wynosić co
najmniej 100 [mm]. Przewody i kształtki muszą mieć powierzchnię gładką, bez wgnieceń i uszkodzeń
powłoki ochronnej. Technologiczne ubytki powłoki ochronnej zabezpieczyć środkami antykorozyjnymi.
Kanały prowadzić w sposób pokazany na rysunku. Na głównych rozgałęzianiach stosować przepustnice
regulacyjne. Przekrój kanałów dobrany został wg zaleceń producenta urządzeń oraz dopuszczalnych norm
prędkości przepływu powietrza. Przewody i kształtki o przekroju prostokątnym należy łączyć ze sobą przy
pomocy ram montażowych stosując uszczelnienia gumowe. Przewody o bokach powyżej 1,0 m należy
wyposażyć w odpowiednie usztywnienia. Przewody i kształtki o przekroju okrągłym należy łączyć ze sobą za
pomocą typowych łączników z uszczelką – nypli oraz muf. Szczelność przewodów powinna odpowiadać
wymaganiom normy tym zakresie. Kanały muszę być wyposażone w połączenia wyrównawcze.
Kanały wentylacji mechanicznej nawiewnej i wywiewnej wewnątrz budynku należy izolować
termicznie grubości min. 40mm wełny mineralnej z folią aluminiową. Odcinki od centrali do czerpni i wyrzutni
izolować termicznie grubości min. 80mm wełny mineralnej z folią aluminiową.
Przewody elastyczne wykonane z rur pierścieniowych z warstwą wewnętrzną i zewnętrzną z aluminium,
niepalne muszą odpowiadać następującym wymogom:
- muszą zachowywać całkowitą szczelność, przy uwzględnieniu ciśnienia przepływającego nimi powietrza,
- muszą zachowywać okrągły przekrój na kolanach i innych zmianach kierunku,
- muszą posiadać na obu końcach gładką końcówkę o długości co najmniej 7 [cm], pozwalającą na
założenie odpowiednio dostosowanych pierścieni zaciskowych,
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- niedopuszczalne jest sztukowanie przewodów celem ich przedłużenia.
Kanały wentylacyjne sztywne o przekroju prostokątnym i okrągłym należy wykonać z blachy stalowej
ocynkowanej z połączeniami z profili zimnogiętych.
5.8.8. Zabudowa klap p.poż.
Kondygnacja techniczna – poddasze – jest pomieszczeniem zamkniętym oddzielonym od niższych
kondygnacji stropem o odporność REI120. Przewiduje się wyposażenie wszystkich kanałów wentylacji
mechanicznej w klapy ppoż. EIS120 podłączone do układu SAP. Klapy ppoż. muszą spełniać wymagania
przepisów oraz wytyczne zawarte w ekspertyzie ppoż. dla budynku. Zabudowa klap ppoż. powinna być
prowadzona zgodnie z wytycznymi producenta tych klap. Przejścia instalacji przez ściany i stropy oddzieleń
przeciwpożarowych winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także certyfikatami
zgodności lub aprobatami technicznymi, dopuszczeniami, etc. i instrukcjami producenta dotyczącymi
wykonywania określonego typu przejść (odpowiedni sposób montażu klap ppoż. na kanałach
wentylacyjnych, uszczelnienie otworów wokół przewodów). Klapy ppoż. należy odpowiednio oznakować.
5.8.9. Wytyczne do automatyki.
Wszystkie urządzenia projektuje się wyposażyć w systemy automatycznej regulacji pozwalające na
zachowanie algorytmów pracy urządzeń zgodnie z wytycznymi:.
Zapewnić ciągłość pracy układu wentylacyjnego wraz z uniemożliwieniem wyłączenia jej przez osoby
nieupoważnione i postronne.
Układy nawiewny i wywiewne ( łącznie z WC) muszą pracować jednocześnie. Zmiana wydajności nawiewu
musi zmniejszać wydatek wentylatorów wyciągowych.
Wentylatory wywiewne z pomieszczeń WC – zalecana praca ciągła.
5.8.10. Poziom hałasu od urządzeń.
W celu ograniczenia poziomu hałasu od instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji zastosowane
zostaną następujące rozwiązania projektowe:
• Małe prędkości przepływu powietrza w kanałach,
• Kanały wentylacyjne mocowane do podpór za pomocą podwieszeń z zastosowaniem podkładek
gumowych,
• Kanały wentylacyjne izolowane wełną mineralną,
• Urządzenia i kanały wentylacyjne montowane i mocowane z zastosowaniem śrub z podkładkami
gumowymi.
•
Instalacje należy wykonać tak, aby nie zostały przekroczone dopuszczalne maksymalne poziomy dźwięków
zgodnie z wymaganiami normatywnymi i przedstawioną poniżej tabelką:
L.p. Przeznaczenie
pomieszczenia

Dopuszczalny
równoważny poziom
dźwięku A hałasu
przenikającego do
pomieszczenia od
wszystkich źródeł
hałasu łącznie LAeq,
dB

Dopuszczalny poziom dźwięku A hałasu
przenikającego do pomieszczenia od
wyposażenia technicznego budynku oraz
innych urządzeń w budynku i poza
budynkiem
Średni poziom dźwięku
A, (LAm) (przy hałasie
ustalonym) lub
równoważny poziom
dźwięku A (LAeq) (przy
hałasie nieustalonym),
dB

maksymalny
poziom dźwięku A,
(LAmax), przy
hałasie
nieustalonym, dB

w dzień

w nocy w dzień

w nocy

w
dzień

w nocy

35

30

30

25

35

30

2

Pomieszczenia łóżkowe
w oddziałach intensywnej 30
opieki medycznej

30

25

25

30

30

3

Sale operacyjne, pokoje
przygotowania chorych
do operacji

-

30

-

35

-

1

Pokoje chorych w
szpitalach za wyjątkiem
pokoi w oddziałach
intensywnej opieki
medycznej

35
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4

5

Gabinety badań
lekarskich w
przychodniach i
szpitalach,
pomieszczenia
psychoterapii
Pokoje lekarskie,
pielęgniarskie oraz inne
pomieszczenia szpitalne
(za wyjątkiem działów
technicznych i
gospodarczych)

35

-

30

-

35

-

40

30

35

25

40

35

5.8.11. Oddymianie mechaniczne – Klatka schodowa nr 9
Obszar objęty opracowaniem to klatka schodowa nr 9.Obliczenia przyjęto zgodnie z normą . PNB-02877-4:2001+Az1:2006.
Dane:
• Klatka schodowa - 3 kondygnacje,
• Powierzchnia Klatki 10,6m2.,
• Wysokość klatki 9,35m
Wymagana powierzchnia czynna odymiania
Acz=0,53 m2 (5% powierzchni klatki schodowej)
Zgodnie z normą powierzchnia klapy oddymiającej to min. 1,0m2.
1 m2 *1 m/s *3600 = 3600 m3/h
Przyjęto wyciąg Vw = 3600 m3/h – 36 wymian/h
nawiew powiększymy o 10% na nieszczelności na drzwiach klatki.
Przyjęto nawiew Vn = 4000 m3/h
Przewidziano mechaniczny system oddymiania. Kanał oddymiający zostanie wyprowadzony ponad dach.
Kanał nawiewny zamontowany w piwnicy. W kanale nawiewnym przewidziano 1 kratę nawiewną
o
wymiarach co najmniej 0,5x0,5m.
Wydajność systemu oddymiania wynosi 3600 m3/h.
Wydajność nawiewu wynosi 4000 m3/h.
System pracuje z nadciśnieniem w obrębie klatki schodowej.
Przewidziano następujące urządzenia:
a) Wentylator oddymiający – przewiduje się 1 wentylator oddymiający usytuowany na dachu budynku;
wydajność wentylatora wynosi co najmniej 3600 m3/h
np. wentylator dachowy oddymiający mcr Pasat 35/4-1,5/F400
• V-3600 m³/h; Pd- 250Pa
• Pel.1,5 kW/400V
• Waga.75,0kg
• ustawiony na podstawie dachowej
b) Wentylator nawiewny – przewiduje się jeden wentylator nawiewny usytuowany na najniższej
kondygnacji o wydajności 4 000 m3/h
np. wentylator osiowy napowietrzający mcr Monsun 0/2-1,1-495/8-4/D25/BO
• V-4000 m³/h;Pd- 350Pa
• Pel.1,1 kW/400V
• Waga.45,0kg
c) Przewiduje się centralę sterującą oddymianiem np. mcr Omega PRO .Centrala będzie zasilała
wentylator nawiewny i wentylator oddymiający. Klapy wentylacji pożarowej będą również sterowane
z centrali sterującej oddymianiem. Centrala sterująca oddymianiem podłączona do systemu
sygnalizacji pożarowej.
d) Przewidzieć rezerwowe zasilanie dla systemu oddymiania. System oddymiania zasilany sprzed
przeciwpożarowego wyłącznika prądu,
e) kanał oddymiający w klasie E60060,
Wszystkie przejścia przewodów instalacji oddymiającej w miejscu przejścia przez elementy oddzielenia
przeciwpożarowego należy zabezpieczyć do odporności ogniowej przegrody.
Dobór systemu oddymiania do potwierdzenia za pomocą analizy numerycznej CFD.
5.9.
Instalacja chłodzenia
5.9.1. Chłodzenie
Zestawienie mocy dobranych jednostek.
nr pom.

Nazwa pomieszczenia

zapotrzebowa
nie chłodu
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dobrana jednostka

kW

j. ścienna

kW

1.04

IZOLATKA

2,01

j. ścienna

2,49

1.06

INTENSYWNA TERAPIA

8,66

j. ścienna

2x4,81

1.07

GAB. ZBIEGOWY

3,43

j. ścienna

3,74

1.08

GAB. LEKARSKI

2,87

j. ścienna

3,02

1.09

GAB. KONSULTACYJNY

2,50

j. ścienna

3,02

1.10

DYŻURKA LEKARSKA

2,37

j. ścienna

2,49

1.11

POKÓJ FIZJOTERAPEŁTÓW

1,67

j. ścienna

2,07

1.12

POKÓJ ĆWICZEŃ

3,26

j. ścienna

3,74

1.13

ODDZIAŁOWA

1,76

j. ścienna

2,49

1.14

KIEROWNIK ODDZIAŁU

1,98

j. ścienna

2,49

1.15

SEKRETARIAT

2,03

j. ścienna

2,49

1.28

SALA CHORYCH

2,53

j. ścienna

3,02

1.29

DYŻURKA PIELĘGNIAREK

2,00

j. ścienna

2,49

1.30

SALA CHORYCH

2,53

j. ścienna

3,02

1.33

SALA CHORYCH

2,53

j. ścienna

3,02

1.34

SALA CHORYCH

2,53

j. ścienna

3,02

1.37

SALA CHORYCH

2,53

j. ścienna

3,02

CHŁODNICA CENTRALA NW1

17,90
SUMA

73,15

Zaprojektowano wytwornice wody lodowej o mocy całkowitej 102,5kW np. firmy CLINT. Zgodnie z
założeniami przyjęto ~40% zapasu dla całego układu. Do wytwornic należy wykonać moduł hydrauliczny z
pompą. Parametry pracy układu przyjęto jako 6oC/12oC z udziałem 35% glikolu etylenowego
Instalację chłodniczą wody lodowej należy wykonać jako 2-rurową tzn. pracującą tylko w trybie
chłodzenia opartą na urządzeniach wewnętrznych śceinnych np. firmy CLINT. Klimakonwektory ścienne
podłączone będą do instalacji wody lodowej. W okresie letnim będą schładzały powietrze do wymaganej
temperatur.
Instalację wykonać z rur stalowych zewnętrznie ocynkowanych łączonych poprzez system zaciskowy. Rurarz
wraz z osprzętem powinien stanowić jeden system dostarczany przez jednego producenta. Przewody
rozprowadzić pod stropem na parterze i piętrze, mocować do konstrukcji budynku przy użyciu typowych
obejm, uchwytów i zawiesi.
Średnice przewodów oraz lokalizację agregatu pokazano na rysunkach. Sterowniki urządzeń montowane
będą na ścianach. Sugeruje się lokalizację przy włącznikach światła. Sterowniki nie mogą być przysłonięte
przez jakiekolwiek elementy ani wystawione na bezpośrednie promieniowanie słoneczne.
Przy każdym z urządzeń wewnętrznych przewiduje się montaż zaworów odcinających na zasilaniu i
powrocie, filtra siatkowego na zasilaniu, zaworu równoważącego, zaworu trójdrogowego, odpowietrznika
oraz pompki skroplin.
W najwyższych punktach instalacji projektuje się automatyczne odpowietrzniki. W najniższych punktach
instalacji oraz na odgałęzieniach projektuje się zawory kulowe ze spustem w celu odwodnienia..
Posadowienie agregatu wody lodowej na konstrukcji stalowej. Pod ramę konstrukcji ułożyć pas z gumy
twardej o grubości min.20mm
Wraz z przewodami chłodniczymi należy ułożyć przewody zasilające w energię elektryczną jednostki
wewnętrzne oraz przewody automatyki.
5.9.2. Instalacja odprowadzenia skroplin
Instalację odprowadzającą skropliny z klimkonwektorów ściennych należy wykonać z rur CPVC
łączonych metodą klejoną. Instalację skroplinową należy prowadzić w przestrzeni sufitu podwieszanego przy
zachowaniu spadków doprowadzić i wpiąć do najbliższego pionu kanalizacyjnego przy wykorzystaniu
zasyfonowania instalacji. Jednostki wewnętrzne należy wyposażyć dodatkowo w pompki skroplin. Strumień
skroplin oblicza się na podstawie wskaźnika 0,8 dm3/h na 1,0 kW wydajności chłodniczej.
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5.10. Gazy medyczne
5.10.1. Stan istniejący
Obecnie w obszarze opracowania, w budynku istnieją instalacje tlenu i próżni i sprężonego powietrza.
Przewidziano całkowity demontaż starej instalacji w obrębie 2 piętra i wykonanie nowej instalacji. W ramach
modernizacji instalacji przewidziano również montaż instalacji sygnalizacyjnej, alarmowej gazów
medycznych.
5.10.2. Rozwiązania projektowe – instalacja tlenu, próżni i sprężonego powietrza
Przewidziano doprowadzenie tlenu i próżni oraz sprężonego powietrza do pomieszczeń na 1 piętrze. Na 1
piętrze przewidziano demontaż całej instalacji wraz z zespołem kontrolno-pomiarowym, wymianę zespołu i
budowę nowej instalacji w obrębie tej kondygnacji. Instalacja na 1 piętrze prowadzona będzie podtynkowo
lub w obudowie przy ścianie, od SZKG do przestrzeni międzystropowej w korytarzu, dalej ponad sufitem
podwieszanym korytarza i pomieszczeń, następnie podtynkowo do punktów poboru.
5.10.3. Montaż rurociągów
Montaż instalacji gazów medycznych należy rozpocząć po wykonaniu instalacji wentylacji i klimatyzacji oraz
instalacji sanitarnych.
Odległość rurociągów od instalacji elektrycznej w przypadku równoległego prowadzenia nie może być
mniejsza niż 10cm. Dopuszczalne jest krzyżowanie się przewodów z instalacja elektryczną. W tych
miejscach należy zachować minimalny prześwit 5cm lub zastosować tuleję ochronną z PVC. Odległość
rurociągów gazów medycznych od mediów gorących nie może być mniejsza niż 25cm. Rurociągi musza być
podparte w odstępach wystarczających dla uniemożliwienia ich ugięcia lub odkształcenia. Podpory
rurociągów muszą być wykonane z materiałów odpornych na korozję i musza być odizolowane od
rurociągów.
Przy przechodzeniu instalacji gazów medycznych przez oddzielenia przeciwpożarowe (ściany, stropy)
otwory należy uszczelnić atestowanymi materiałami uszczelniającymi do granicy odporności ogniowej tych
oddzieleń.
5.10.4. Materiały instalacji
Rurociągi instalacji gazów medycznych należy wykonać z rur miedzianych, ciągnionych, spełniających
wymagania normy PN-EN 13348:2010. ,,Miedź i stopy miedzi. Rury miedziane okrągłe bez szwu do gazów
medycznych lub próżni”.
Instalacje w pomieszczeniach bez stropów podwieszonych oraz podejścia do skrzynek strefowych zespołów
kontroli, szpitalnych opraw przyłóżkowych oraz punktów poboru gazów medycznych należy układać w tynku
na ścianie lub wysięgnikach, kolumnach.
Połączenia nierozłączne rurociągów winny być wykonane lutowaniem twardym (bez zawartości kadmu)
zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 13348:2010 ,,Miedź i stopy miedzi. Rury miedziane okrągłe bez szwu
do gazów medycznych lub próżni”. Zabrania się wykonywania połączeń lutem miękkim.
Punkty poboru tlenu i próżni montowane będą w szpitalnych oprawach przyłóżkowych oraz w tynku na
ścianie lub wysięgnikach, kolumnach.
5.10.5. Metody łączenia
Rurociągi instalacji gazów medycznych należy wykonać z rur miedzianych, ciągnionych, spełniających
wymagania normy PN-EN 13348:2004. ,,Miedź i stopy miedzi. Rury miedziane okrągłe bez szwu do gazów
medycznych lub próżni”.
Instalacje w pomieszczeniach bez stropów podwieszonych oraz podejścia do skrzynek strefowych zespołów
kontroli, szpitalnych opraw przyłóżkowych oraz punktów poboru gazów medycznych należy układać w tynku
na ścianie lub wysięgnikach, kolumnach.
Połączenia nierozłączne rurociągów winny być wykonane lutowaniem twardym zgodnie z wymaganiami
normy PN-EN 13348:2004 ''Miedź i stopy miedzi. Rury miedziane okrągłe bez szwu do gazów medycznych
lub próżni''.
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Łączenie rurociągów o średnicach mniejszych niż 22x1mm poprzez zastosowanie roztłaczania końcówek
rur, trójników, a łuki wykonać przez gięcie. Rurociągi o średnicy równej lub większej od 22x1mm należy
łączyć przy użyciu typowych złączek, trójników, kolanek.
5.10.6. Punkty poboru
Punkty poboru musza odpowiadać wymaganiom określonym w PN – EN 737-1 „Punkty poboru dla
sprężonych gazów medycznych i próżni”. Ścienne punkty poboru wykonać w formie gniazdo-kasetonów
wpuszczonych w ścianę. Przejścia gałązek przez ściany należy wykonać w tulejach ochronnych.
5.10.7. Strefowy zespół kontrolny - SZKG
Przewidziano wymianę istniejącego zespołu kontrolnego w obrębie 1 piętra. SZKG musi odpowiadać
wymaganiom określonym w PN – EN 737-3.
Zawory zamontowane w strefowych zespołach kontrolnych muszą umożliwiać szybkie i pewne zamknięcie
gazu. Skrzynki powinny mieć konstrukcję umożliwiającą oznakowanie każdego zaworu numerem i nazwą lub
symbolem gazu oraz posiadać tabliczki. Jako zawory odcinające do instalacji tlenu, sprężonego powietrza i
prózni należy stosować zawory kulowe przelotowe, średnica wg rur, ciśnienie nominalne 1MPa.
Konstrukcja i zamontowane wyposażenie muszą pozwolić na:
• zamykanie i otwieranie przepływu gazów będących pod ciśnieniem,
• pomiar i wskazanie ciśnienia lub podciśnienia gazów,
• generowanie sygnałów dla potrzeb sygnalizacji awaryjnej,
• sygnalizowanie w sposób optyczny i akustyczny stanów alarmowych przekroczenia
• ciśnienia max. i min.
• fizyczne oddzielenie instalacji,
• awaryjne otwarcie bez użycia kluczyka,
• awaryjne zasilanie gazów sprężonych,
• trwałe oznaczenie zaworów i stref odcinanych,
• uzyskanie tolerancji pomiaru przez czujnik nie przekraczającej ± 4%,
5.10.8. Ciśnienie pracy i próby
Ciśnienie pracy instalacji gazów medycznych
Tlen: 0,50MPa
Próżnia: – 0,06MPa
Próby po zakończeniu montażu instalacji rurociągowych i wyposażeniu:
• próba wytrzymałości mechanicznej
• Próba szczelności
• Próba na obecność przeszkód w przepływie
• Kontrola oznakowani i wsporników rurociągowych
• Kontrola wzrokowa, czy wszystkie elementy spełniają wymagania techniczne
Próby i procedury po całkowitym zakończeniu montażu a przed oddaniem instalacji do eksploatacji:
• Próba szczelności
• Próba szczelności i kontrola zaworów odcinających pod kątem ich zamknięcia i identyfikacji
• Próba na obecność przeszkód w przepływie
• Sprawdzenie mechanicznego działania punktów poboru , ich dostosowania do ściśle określonego
gazu i możliwości identyfikacji
• Sprawdzenie przepustowości instalacji
• Próba działania zaworów ciśnieniowych
• Próby funkcjonalne wszystkich źródeł zasilania
• Próby instalacji regulacyjnych, kontrolnych i alarmowych
• Przedmuchanie instalacji gazem próbnym
• Próba na obecność zanieczyszczeń stałych w rurociągach
• Napełnienie określonym gazem
• Próba na tożsamość gazu
Próba wytrzymałości mechanicznej – powinna być przeprowadzona po zamontowaniu instalacji przed jej
zakryciem i zaślepieniem korpusami punktów poboru.
Próba szczelności – po zakończeniu montażu – rurociągi powinny być całkowicie zamontowane i
przymocowane do ściany. Zespoły korpusów punktów poboru powinny być zaślepione. W wszystkie złącza
przygotowane pod czujniki ciśnienia i zawory powinny być zaślepione.
Podczas przeprowadzania prób należy stosować poniższe wartości ciśnień
dla rurociągów o ciśnieniu pracy 0,5MPa: 1,0MPa
dla rurociągów próżni: 1,0MPa
Próba szczelności po zakończeniu montażu, a przed eksploatacja instalacji Przed przeprowadzeniem tej próby należy zamontować wszystkie punkty poboru i czujniki ciśnienia.
Podczas przeprowadzenia prób należy stosować poniższe wartości ciśnień
dla rurociągów o ciśnieniu pracy 0,5MPa: 0,5MPa
dla rurociągów próżni: 0,06MPa
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6.
Izolacje termiczne.
Izolacja termiczna - całość instalacji musi być izolowana termicznie. Grubość izolacji zgodnie z tabelą
znajdującą się w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie:
Lp.

Rodzaj przewodu lub komponentu

Minimalna grubość izolacji
cieplnej
(materiał 0,035 W/(m · K)1)

1

Średnica wewnętrzna do 22 mm

20 mm

2

Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm

30 mm

3

Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm

równa średnicy wewnętrznej
rury

4

Średnica wewnętrzna ponad 100 mm

100 mm

5

Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzące przez ściany lub
stropy, skrzyżowania przewodów

1/2

wymagań z poz. 1-4

6

Przewody ogrzewań centralnych wg poz. 1 -4, ułożone w
komponentach budowlanych między ogrzewanymi
pomieszczeniami różnych użytkowników

1/2

wymagań z poz. 1-4

7

Przewody wg poz. 6 ułożone w podłodze

6 mm

8

Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone wewnątrz izolacji
cieplnej budynku)

40 mm

9

Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone na zewnątrz
izolacji cieplnej budynku)

80 mm

Uwaga:

przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku przenikania ciepła niż podano w
tabeli należy odpowiednio skorygować grubość warstwy izolacyjnej,
2)
izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.
Przewody wody zimnej izoluje się przed podgrzewaniem się wody i wykraplaniem pary wodnej o grubości
minimum 6mm. W przypadku przewodów układanych pod posadzką oraz w bruzdach ściennych, izolacja
pełni również funkcję zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi rur na skutek kontaktu z
tynkiem, zaprawą itp. oraz umożliwia swobodne ruchy termiczne przewodów.
1) Wszystkie rurociągi prowadzone napowietrznie należy izolować otulinami np. prod. Thermaflex z serii
PUR w płaszczu ochronnym tworzywowym lub pianki polietylenowej – dla średnic poniżej DN40 oraz izolacja
z prefabrykowanej wełny mineralnej w płaszczu ochronnym z foli aluminiowej dla średnic pozostałych.
2) Rurociągi prowadzone w bruzdach ściennych i zabudowach zabezpieczyć otuliną z pianki polietylenowej
z dodatkowo wzmocnioną warstwą zewnętrzną chroniącą przed agresywnymi materiałami budowlanymi,
wilgocią i uszkodzeniami mechanicznymi np. ThermaCompact IS prod. Thermaflex.
3) Przewody prowadzone podposadzkowo izolować otulinami np. ThermaCompact IS prod. Thermaflex o gr.
9mm.
Otuliny powinny być założone szczelnie i w sposób gwarantujący wymaganą izolacyjność, wymaga się aby
styki izolacji były klejone klejem, zgodnie z wymaganiami producenta (nie łączone tylko na spinki lub tylko
taśmą).
W ciągach komunikacyjnych tam, gdzie rury są nieobudowane, stosować izolacje niepalne, nietopliwe i
niekapiące.
1)

7.

Przejścia przez przegrody ppoż.

1. Wszystkie przejścia przewodów instalacji wentylacji oraz rurociągów w miejscu przejścia przez elementy
oddzielenia przeciwpożarowego należy zabezpieczyć do odporności ogniowej przegrody.
2. Dla zabezpieczeń przejść przez przegrody wydzielenia ogniowego kanałów wentylacyjnych stosować
przeciwpożarowe klapy odcinające o klasie odporności ogniowej EI równej klasie elementu oddzielenia
przeciwpożarowego – w przypadku występowania takich przejść.
3. Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne prowadzone przez strefę pożarową, której nie obsługują,
obudować elementami o odporności ogniowej EI wymaganej dla elementów oddzielenia przeciwpożarowego
tej strefy – w przypadku występowania takich przejść.
4. Zamocowania przewodów do elementów budowlanych wykonać z materiałów niepalnych, zapewniających
przejęcie siły powstającej w przypadku pożaru w czasie nie krótszym niż wymagany dla klasy odporności
ogniowej przewodu lub klapy odcinającej.
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5. Przy przejściu przez przegrody oddzielenia pożarowego rurami stalowymi należy uszczelnić ogniochronną
masą uszczelniającą elastyczną.
6. W przypadku poprowadzenia rur palnych poprzez przegrodę oddzielenia pożarowego należy
zabezpieczyć je obejmami p.poż. montowanymi z każdej strony ściany oddzielenia p.poż.
7. Dla rur palnych o mniejszej średnicy niż 32mm, należy stosować ogniochronną pęczniejącą masę
uszczelniającą o klasie odporności ogniowej EI 120. Masę tę można łączyć z zaprawą ogniochronną
8. W przypadku prowadzenia rur z np. PVC, PP, PE o średnicach zewnętrznych od 32 do 200 mm i
grubościach ścianek od 1,8 do 11,8 mm można stosować również kasety ogniochronne służące do
uszczelniania przejść instalacyjnych rur z tworzyw sztucznych w ścianach i stropach wykonanych z cegły
pełnej, dziurawki, z betonu zwykłego lub z gazobetonu o grubości nie mniejszej niż 10 cm w przypadku ścian
oraz 15 cm w przypadku stropów. Przejścia instalacyjne rur z tworzyw sztucznych uszczelnione kasetami
ogniochronnymi spełniają wymagania klasy odporności ogniowej EI 120. Oznacza to, że szczelność i
izolacyjność ogniowa przejścia nie jest mniejsza niż 120 minut. W przypadku przejść w stropach i ścianach o
wymaganej gazo- i dymoszczelności przestrzeń między rurami a ścianami otworu powinna być przed
założeniem kaset dokładnie wypełniona zaprawą cementową.
Przejścia należy stosować przy przejściu przez strop oraz ściany w szachtach

8.

Rozstaw zawiesi i podpór.

Odległości między podporami instalacji rurowych powinny wynosić: 1,5 m – dla średnic 15 ÷ 20 mm, 2,0 m –
dla średnic 25 ÷ 32 mm, 2,5 m – dla średnic 40 ÷ 50 mm.
Odległości między podporami instalacji kanałowych (wentylacyjnych) powinny wynosić nie więcej niż 150mm
od każdego kołnierza, pomiędzy kolejnymi podporami nie więcej niż 2m.

9.

Próby i rozruch instalacji

Nie należy przeprowadzać prób hydrostatycznych w przypadku złych warunków pogodowych, które mogą
wpłynąć na odczyty pomiarowe, a także kiedy temperatura wody w rurociągach i osprzęcie poddanym
próbom będzie niższa niż 5oC, chyba że Inspektor wyrazi na to zgodę.
W odcinkach rur przeznaczonych do prób zostanie wytworzone wymagane ciśnienie, które zostanie
utrzymane przez około jedną godzinę, aby sprawdzić szczelność przewodów zanim zostanie rozpoczęta ich
kontrola szczegółowa. Wstępna kontrola odcinków rur i oprzyrządowania zostanie przeprowadzona przez
Wykonawcę, a wszystkie wykryte przecieki i usterki mają być usunięte. Następnie ciśnienie ma zostać
przywrócone i zachowane przez godzinę.
Po każdej próbie hydrostatycznej cały układ rur i wyposażenia ma być całkowicie opróżniony.
Jeśli w niniejszym opracowaniu nie potwierdzono inaczej, wszystkie układy rur włączając te, które
przeznaczono do pracy pod ciśnieniem niższym niż 0,3bar (nadciśnienie) mają być poddane próbie wodnej
według Polskich Norm i warunków technicznych dla rurociągów.
Tam, gdzie wymagane ciśnienie próbne nie przekracza ciśnienia próbnego przypisanego urządzeniom
podłączonym do tej instalacji (np. wymienniki ciepła, naczynia itd.), to rury i urządzenia są poddawane
jednocześnie próbie na określone ciśnienie.
Wszystkie podpory rur mają być kompletne i znajdować się na docelowych miejscach przed rozpoczęciem
prób.
Wszystkie zawory w układzie poddanym próbom mają być otwarte. Jeśli zawór ulokowany jest na końcu
rury, powinien być zaślepiony lub zakorkowany.

10.

Wytyczne branżowe

10.1. Budowlano-konstrukcyjne
− Wykonać potrzebne otwory w stropach i ścianach do prowadzenia instalacji, następnie otwory te
zabezpieczyć przed wpływem czynników atmosferycznych
− w drzwiach do pomieszczeń w których zaprojektowano instalację wentylacji wywiewnej należy
zamontować kratki kontaktowe lub wycięcia od dołu,
− zapewnić dojście serwisowe do wszystkich elementów instalacji sanitarnych, wymagających okresowej
regulacji, przeglądu itp.;
10.2. Elektryczne
− wykonać zasilania elektryczne do wszystkich zaprojektowanych urządzeń,
− wykonać instalację uziemiającą urządzenia m.in. wentylatory kanałowe, centrala wentylacyjna

11.

Uwagi końcowe

Wszystkie roboty prowadzić i wykonać zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych cz. II.
Realizację robót prowadzić:
− zgodnie z niniejszym projektem
− w pełnej koordynacji z innymi robotami budowlano – instalacyjnymi
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− z zachowaniem obowiązujących przepisów B.H.P.
− zgodnie z instrukcjami montażu producentów materiałów i urządzeń.
W przypadku zaistnienia problemów technicznych w trakcie realizacji należy je konsultować z projektantem.
opracowanie: wg strony tytułowej
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CZĘŚĆ OPISOWA - INSTALACJE ELEKTRYCZNE:
+

1. Podstawa opracowania

- uzgodnienia z Inwestorem dotyczące budowy obiektu,
- umowa z siecią elektroenergetyczną,
- uzgodnienia międzybranżowe,
- wytyczne architektoniczne,
- aktualne normy i przepisy budowlane zwarte w rozporządzeniu ministra infrastruktury z dnia 5.07.2013 w
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

2. Zakres opracowania

Zakresem niniejszego opracowania objęto:
- instalację zasilania gniazd 230/400V,
- instalację oświetlenia podstawowego,
- instalacje oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
- instalacja wyrównawcza,
- instalacja kontroli dostępu KD (Instalacja zostanie przedstawiona w projekcie wykonawczym)
- instalacja RCP (Instalacja zostanie przedstawiona w projekcie wykonawczym)
- instalacja SSWiN (Instalacja zostanie przedstawiona w projekcie wykonawczym)
- instalacja CCTV (Instalacja zostanie przedstawiona w projekcie wykonawczym)
- instalacja systemu interkomowego (Instalacja zostanie przedstawiona w projekcie wykonawczym)
- instalacja kamer nadzorujących pacjenta w salach OIOM (Instalacja zostanie przedstawiona w projekcie
wykonawczym)
- instalacja systemu sygnalizacji SSP (Instalacja zostanie przedstawiona w projekcie wykonawczym)

3. Zasilanie i rozdział energii elektrycznej. Projektowana tablica rozdzielcza TGP/TGR
Projektowany oddział będzie zasilony z tablicy rozdzielczej TGP/TGR. Tablicę należy zasilić dwoma kablami
typu N2XH z istniejącej rozdzielnicy R4 zlokalizowanej w piwnicy. Przekrój kabla zostanie przedstawiony w
projekcie wykonawczym. Na polu odpływowym rozdzielnicy R4 w kierunku przebudowanego oddziału należy
zabudować analizator sieci z wbudowanym licznikiem energii elektrycznej, z włączeniem do systemu BMS.
Schemat blokowy zasilania projektowanych tablic rozdzielczych został przedstawiony na rys. IE-01.
Wewnątrz obudowy umieszczona będzie aparatura modułowa:
- rozłącznik główny
- rozłączniki bezpiecznikowe
- sygnalizacja obecności napięcia zasilania
- ochronniki
-wyłączniki nadmiarowo prądowe i różnicowo-prądowe dla poszczególnych obwodów.
W przypadku stosowania aparatów zamiennych względem wskazanych w projekcie, należy stosować
aparaty o parametrach nie gorszych niż wskazane w projekcie. W projektowanej szafie zostawić 30%
wolnego miejsca. Szczegóły zostaną przedstawione w projekcie wykonawczym.

4. Trasy kablowe
Trasy kablowe należy wykonać korytami: K400H60 trasy elektryczne oraz K200H60 trasy teletechniczne.
Przejścia instalacji przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego należy zabezpieczyć do klasy
odporności ogniowej elementów przez który przechodzą w zakresie parametru EI (szczelność, izolacyjność
ogniowa). Przejścia przez ściany i stropy pomieszczeń „zamkniętych” o średnicy większej niż 0,04 m dla
których wymagana klasa odporności ogniowej jest nie niższa niż EI60 lub REI 60 należy zabezpieczyć do
klasy odporności ogniowej elementów przez który przechodzą w zakresie parametru EI (szczelność,
izolacyjność ogniowa). Szczegóły zostaną przedstawione w projekcie wykonawczym.

5. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu i zasilanie urządzeń przeciwpożarowych
Wszystkie urządzenia przeciwpożarowe zasilić
sprzed projektowanego głównego wyłącznika
zlokalizowanego w złączu ZK-4 (ZA-1.V.1) bud. nr 1. cz 5. W złączu należy zainstalować wyłącznik 400A z
wyzwalaczem wzrostowym do którego, należy podłączyć przycisk PWP kablem HDGs 5x1,5mm2.
Przy wejściu głównym na oddział projektuje się przycisk przeciwpożarowego wyłącznika prądu PWP.
Przycisk zabudować w skrzynce koloru czerwonego, z opisem „Przeciwpożarowy Wyłącznik Prądu.”
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Przeciwpożarowy wyłącznik prądu, odcinający dopływ prądu do wszystkich obwodów, z wyjątkiem obwodów
zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru.
Projektowane systemy przeciwpożarowe:.
1.
Istniejąca centrala systemu sygnalizacji pożarowej CSP
2.
Istniejąca centrala oddymiania klatki 1
3.
Istniejąca centrala oddymiania klatki 2
Szczegółowe schematy i instalacja powyższych systemów zostaną przedstawione na etapie projektu
wykonawczego. Systemy zasilić kablami niepalnymi HDGs PH90.

7. Instalacja oświetlenia
Średnie natężenie oświetlenia ogólnego dla pomieszczeń przyjęto zgodnie z normą PN-EN 12464-1.
Oświetlenie zasilane jest ze źródła prądu przemiennego 230VAC. Instalację oświetleniową wykonać
przewodami N2XH 3x1,5mm2. Instalację oświetleniową prowadzić pod tynkiem, w korytkach kablowych lub
w rurkach elektroinstalacyjnych typu RB. W pomieszczeniach sanitarnych stosować oprawy i osprzęt o
odpowiednim stopniu szczelności IP44.
Oświetlenie ewakuacyjne wykonać przewodem typu N2XH 3x1,5mm2. W przypadku dróg ewakuacyjnych o
szerokości do 2m, średnie natężenie oświetlenia na podłożu wzdłuż środkowej linii tej drogi powinno być nie
mniejsze niż 1 lx. W strefie otwartej nie mniej niż 0,5 lx. Jeśli punkty pierwszej pomocy oraz urządzenia
przeciwpożarowe i przyciski alarmowe nie znajduje się na drodze ewakuacyjnej ani w strefie otwartej, to
powinny one być tak oświetlone, aby natężenie oświetlenia na podłodze w ich pobliżu wynosiło co najmniej 5
lx. Oprawy ewakuacyjne powinny posiadać świadectwo dopuszczenia CNBOP oraz mieć potrzymanie na
czas 1 godzin.
Dla budynku projektuje się system oświetlenia awaryjnego (ewakuacyjnego) w wykonaniu z zasilaniem z
centralnej baterii. Całość systemu oświetlenia zawierającego oprawy wraz z centralnym źródłem zasilania
bateryjnego typu UPS i osprzętem do monitoringu musi być dostarczony jako jeden certyfikowany zestaw
posiadający wymagane dopuszczenia CNBOP. Centralna bateria przewidziana dla całego budynku nr 1. Cz.
5 w piwnicy.
8. Monitoring zasilania – opis urządzeń kontroli sieci TNS i IT.
Projektowane rozdzielnice medyczne w układzie zasilania IT, zasilają pomieszczenia grupy 2, zasilić
z sekcji S1, poprzez zasilacz UPS, celem zachowania bezprzerwowego zasilania urządzeń w
pomieszczeniach grupy 2 w czasie pomiędzy zanikiem napięcia z sekcji S1 i S2. Obecny blok operacyjny
zlokalizowany w przebudowywanej części obiektu zasilany jest poprzez zasilacz UPS, który należy wymienić
na nowy UPS o konstrukcji modułowej, z redundantnym modułem mocy oraz wyposażony w kartę
komunikacyjną celem włączenia urządzenia do systemu BMS. Lokalizacja UPS-a w piwnicy.
Dla zagwarantowania wysokiego stopnia bezpieczeństwa zasilania w Szpitalu muszą być zastosowane
urządzenia kontrolne do kontroli sieci TN-S i IT spełniające wymagania norm:
−
PN-HD 60364-7-710. Maj 2012. Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-710:
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Pomieszczenia medyczne;
−
PN-EN 61557-8. Październik 2007. Bezpieczeństwo elektryczne w niskonapięciowych sieciach
elektroenergetycznych o napięciach przemiennych do 1000V i stałych do 1500V -- Urządzenia
przeznaczone do sprawdzania, pomiarów lub monitorowania środków ochronnych -- Część 8:
Urządzenia do monitorowania stanu izolacji w sieciach IT. Anex A: Medyczne urządzenia kontroli
izolacji;
−
PN-EN 61557-9. Maj 2009. Bezpieczeństwo elektryczne w niskonapięciowych sieciach
elektroenergetycznych o napięciach przemiennych do 1000V i stałych do 1500V -- Urządzenia
przeznaczone do sprawdzania, pomiarów lub monitorowania środków ochronnych - Część 9:
Urządzenia do lokalizacji uszkodzenia izolacji w sieciach IT. Anex A: Urządzenia do lokalizacji
doziemień w pomieszczeniach medycznych;
−
PN-EN 61558-2-15. Kwiecień 2012. Bezpieczeństwo użytkowania transformatorów, dławików,
zasilaczy i zespołów takich urządzeń. – Część 2-15: Wymagania szczegółowe i badania dotyczące
transformatorów separacyjnych do zasilania pomieszczeń medycznych.
Dla zagwarantowania wysokiego stopnia bezpieczeństwa pacjentów i personelu dla wybranych pomieszczeń
zwanych pomieszczeniami grupy 2 stosowane muszą być urządzenia o następujących wymaganiach:
1.
Zintegrowany moduł przełączająco-kontrolny zgodny z PN-HD 60364-7-710:2012, PN-EN
61508:2009, PN-EN61557-8:2007 i PN-EN 61557-9:2009:
Diagnostyka układu poprzez sprawdzanie wszystkich jego elementów zgodnie z PN-EN 61508 na
▪
poziomie min. SIL2
kontrola napięcia na linii zasilania normalnego (linia podstawowa) wraz z wyświetleniem wartości
▪
napięcia i częstotliwości
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kontrola napięcia na linii zasilania ze źródła bezpiecznego zasilania (linia rezerwowa) wraz z
wyświetleniem wartości napięcia i częstotliwości
kontrola napięcia na szynach rozdzielnicy (za SZRem)
▪
pomiar prądu za układem przełączającym dla uniemożliwienia przełączenia zwarcia (wraz z
▪
sygnalizacją stanu zwarcia
układ przełączający bez możliwości zgrzania styków z czasem przełączenia <0,5s
▪
możliwość ręcznego przełączenia zasilania i blokowania mechanicznego (np. poprzez kłódkę lub
▪
plombę)
bypass serwisowy do bezprzerwowego przeprowadzania testów lub wymiany urządzenia
▪
sygnalizacja o pracy w trybie ręcznego przełączania (także na kasecie sygnalizacyjnej)
▪
możliwość współpracy z agregatem (poprzez jego załączenie)
▪
nastawy napięć w zakresie 0,7 < Un < 1,2 Un
▪
nastawialny czas powrotu na linię podstawową
▪
współpraca z kasetą sygnalizacyjną – przesłanie cyfrowo informacji o zaistniałych stanach
▪
alarmowych (RS485)
kontrola SZRu poprzez automatyczny test z wyświetleniem czasu przełączenia z linii 1 na linię 2
▪
galwaniczne oddzielenie linii zasilających w celu uniknięcia przeniesienia zwarcia z jednej linii na
▪
drugą.
wymagana metoda pomiarowa przekaźnika kontroli stanu izolacji (izometru) jako aktywna, impulsowa
▪
– umożliwiająca pomiar rezystancji izolacji i wykrycie doziemnienia także w sieci z dołączonymi
obwodami prądu stałego (DC) - (zgodnie z PN-EN61557-8:2007).
rezystancja wewnętrzna izometru Rwewn. > 100kΩ (zgodnie z PN-HD 60364-7-710:2012),
▪
napięcie pomiarowe izometru U < 25V DC (zgodnie z PN-HD 60364-7-710:2012),
▪
prąd pomiarowy izometru < 1 mA, nawet przy pełnym doziemieniu (zgodnie z PN-HD
▪
60364-7-710:2012),
pomiar rezystancji: sygnalizacja gdy R ≤ 50kΩ (nie może być możliwości nastawienia mniejszej
▪
wartości niż 50kΩ).
Czas reakcji powinien być <5s jeśli rezystancja izolacji obniży się nagle do 25kΩ (50% z 50kΩ).
▪
Wyłączenie alarmu powinno nastąpić w ciągu 5s jeśli rezystancja izolacji nagle wzrośnie od 25kΩ do 10MΩ
(zgodnie z PN-EN61557-8:2007).
kontrola połączenia izometru z siecią i przewodem PE (zalecane przez PN-HD 60364-7-710:2012 i
▪
PN-EN 61557-8:2007)
pomiar prądu obciążenia: sygnalizacja gdy prąd ≥ In (zgodnie z PN-EN 61557-8:2007)
▪
ciągły pomiar temperatury uzwojeń transformatora (wymaganie PN-HD 60364-7-710:2012 oraz PN-EN
▪
61557-8:2007: sygnalizacja gdy temperatura przekroczy dopuszczalną)
przycisk „TEST” umożliwiający przetestowanie przekaźnika kontroli stanu izolacji
▪
programowalne wejście cyfrowe i wyjście przekaźnikowe
▪
współpraca z systemem lokalizacji doziemień (wbudowane urządzenie testowe)
▪
współpraca z przekaźnikiem kontroli izolacji dla lamp operacyjnych
▪
historia zdarzeń (alarmów).
▪
▪

2.
▪
▪
▪
▪

Transformator medyczny:
napięcie po stronie wtórnej transformatora Un < 250V (wymaganie PN-HD 60364-7-710:2012)
prąd biegu jałowego i napięcie zwarcia: < 3 % (wymaganie PN-EN 61558-2-15)
prąd upływu po stronie wtórnej < 0,5 mA (wymaganie PN-HD 60364-7-710:2012)
prąd załączania < 12xIn (wartość maksymalna) - wymaganie PN-EN 61558-2-15

3.
▪
▪

Kaseta sygnalizacyjna:
zielona lampka sygnalizująca normalny stan pracy (wymaganie PN-HD 60364-7-710:2012),
żółta lampka sygnalizująca, gdy osiągnięty zostanie poziom minimalnej rezystancji izolacji przekaźnika
– nie może być możliwości jej wyłączenia (wymaganie PN-HD 60364-7-710:2012),
alarm akustyczny, gdy osiągnięty zostanie poziom minimalnej rezystancji izolacji przekaźnika – ten
alarm może być wyłączony (wymaganie PN-HD 60364-7-710:2012),
żółta lampka musi zgasnąć, gdy usunięta zostanie przyczyna alarmu (wymaganie PN-HD
60364-7-710:2012),
wskazanie wartości prądu obciążenia transformatora przy normalnej pracy sieci.
min. 12 wejść cyfrowych
możliwość programowania i wyświetlania informacji alarmowych z innych elementów sieci elektrycznej
(np. układu lokalizacji doziemień, gazów medycznych, UPSów)
oprogramowanie pozwalające programowanie własnych tekstów alarmowych

▪
▪
▪
▪
▪
▪
4.
▪
▪

Komunikacja:
cyfrowa komunikacja pomiędzy elementami układu zasilającego wraz z możliwością wymiany
informacji z innymi układami poprzez RS485,
monitoring sieci z wyprowadzeniem sygnałów do systemu nadrzędnego poprzez konwertery
komunikacyjne,
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▪
▪
▪
▪
5.
▪
▪
▪
▪
6.
▪
▪
▪
▪
▪

konwertery TCP z wyświetlaniem informacji i alarmów poprzez przeglądarkę internetową, z
możliwością wprowadzania własnych opisów urządzeń, wbudowanym modułem Mudbus RTU oraz
modułem wizualizacyjnym pozwalającym na wprowadzanie własnego, graficznego opisu sieci,
możliwość zdalnego testowania przekaźnika kontroli stanu izolacji (zabezpieczone hasłem)
możliwość zdalnego testowania układu przełączającego (zabezpieczone hasłem)
możliwość zdalnej zmiany parametrów i nastaw urządzeń w sieci (zabezpieczone hasłem)
Układ lokalizacji doziemień:
współpraca z przekaźnikiem kontroli stanu izolacji (zgodnie z PN-EN 61557-9:2009)
lokalizowanie uszkodzonego (doziemionego) odpływu zarówno dla doziemień symetrycznych jak i
niesymetrycznych (zgodnie z PN-EN 61557-9:2009).
wskazanie doziemionego odpływu na urządzeniu i kasecie sygnalizacyjnej
współpraca z kasetą sygnalizacyjną – przesłanie cyfrowo informacji o doziemionym odpływie i wartości
prądu doziemienia
Układ monitorowania prądów różnicowych w pomieszczeniach grupy 2:
Monitorowanie odpływów w sieci TN-S przy pomocy systemu monitorowania prądów różnicowych w
klasie B dla dla oświetlenia i odbiorów o zawartości wyższych harmonicznych (zgodnie z PN-HD
60364-7-710).
Przekładniki w klasie B (dla prądów różnicowych DC…1000Hz).
Zakres pomiaru do 500mA prądu różnicowego
Nastawa alarmu 0…300mA prądu różnicowego.
Wyświetlanie błędów na kasetach sygnalizacyjnych i poprzez wyprowadzenie sygnałów do systemu
nadrzędnego.

9. Instalacja połączeń wyrównawczych
Instalacja elektryczna zaprojektowana została w układzie TNS. Przewód ochronny musi posiadać ciągłość
metaliczną (nie może być rozłączalny żadnym wyłącznikiem). Ochronie podlegają wszystkie części urządzeń
elektrycznych, które normalnie nie znajdują się pod napięciem, a przerzut napięcia na te urządzenia, w
przypadkach awaryjnych, może stworzyć niebezpieczeństwo porażenia. Należy pamiętać, aby dla układu
sieciowego TNS, były spełnione warunki:
· wszystkie części przewodzące powinny być połączone do tego samego uziemienia,
· za wyłącznikiem różnicowoprądowym nie wolno uziemiać przewodu N ani łączyć go z przewodem PE.
W obiekcie należy stosować połączenia wyrównawcze łącząc wszystkie części przewodzące obce ze sobą
oraz z przewodami ochronnymi. Główną szynę wyrównawczą (GSW) umieścić w rozdzielnicy RG. Do szyny
GSW podłączyć:
· przewody uziemiające,
· przewody ochronne PE,
· metalowe rury oraz metalowe urządzenia wewnętrzne instalacji wodno-kanalizacyjnej, c.o,
· metalowe elementy konstrukcyjne obiektu,
· miejscowe szyny wyrównawcze,
Wszystkie połączenia przewodów biorących udział w ochronie przeciwporażeniowej należy wykonać w
sposób trwały i zabezpieczyć od skutków korozji. Wszystkie przewody biorące udział w ochronie powinny
mieć barwę zgodnie z normą. Ochronę dodatkową przed porażeniem prądem elektrycznym zapewnią
wyłączniki przeciwporażeniowe o prądzie różnicowym 30mA. W pomieszczeniach sanitariatów należy przy
instalowaniu gniazd, łączników i opraw oświetleniowych przestrzegać wymiarów stref ochronnych.
Należy rozdzielić połączenia wyrównawcze
dla części ogólnej budynku oraz dla pomieszczeń
grupy drugiej. W pomieszczeniach sali intensywnej opieki i izolatki zainstalować połączenia wyrównawcze
grupy drugiej.

10. Instalacja gniazd wtyczkowych 230/400V.
Obwód gniazd 230V zasilane będzie z tablic rozdzielczych, przewodami typu N2XH 3x2,5mm2, układanymi
pod tynkiem , w korytkach kablowych lub w rurkach elektroinstalacyjnych typu RB. Obwody gniazd 230/400V
zabezpieczyć wyłącznikami nadmiarowo prądowymi i wyłącznikami różnicowoprądowymi o prądzie
różnicowym 30mA, wg rysunków. W pomieszczeniach socjalnych stosować osprzęt szczelny IP44. Instalację
zasilania gniazd wykonać wg rysunków. Szczegóły w projekcie wykonawczym.

11. Zasilanie urządzeń wentylacyjnych.
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Na poddaszu zaprojektowano tablicę wentylacji TW z której będą zasilone urządzenia wentylacyjne. Z
projektowanej tablicy TW będą zasilone wszelkie urządzenia w układzie wentylacyjnym wraz z
współpracującymi wentylatorami oraz automatyką AKPiA. Szczegóły w projekcie wykonawczym.

12. Instalacja strukturalna LAN
Instalacja okablowania strukturalnego obejmuje gabinety zabiegowe, sale chorych, sale intensywnej opieki,
izolatkę. Wszystkie stanowiska zostaną wyposażone w podwójne gniazda logiczne typu RJ-45 kat. 6,
połączone dwoma kablami FTP kat. 6 z lokalną szafą dystrybucyjną, umożliwiając dostęp do dowolnej
struktury logicznej opartej fizycznie na okablowaniu strukturalnym. Połączenia w gniazdach zostaną
wykonane zgodnie ze standardem EIA/TIA 568B.
Struktura systemu
Na system sieci teleinformatycznej składają się następujące elementy:
−
Okablowanie poziome
−
Gniazda abonenckie
Całość sieci zaprojektowana dla wymagań technicznych kat. 6 w topologii gwiazdy. Rozmieszczenie
gniazd sieci teleinformatycznej przedstawiono na rzutach załączonych do projektu. Instalacja z założenia
zakłada pewną nadmiarowość instalowanych gniazd przyłączeniowych. Ma to na celu zaspokojenie potrzeb
użytkownika przez dłuższy czas bez potrzeby ciągłych doróbek.
Lokalną szafę dystrybucyjną należy połączyć z GPD budynku według wytycznych dostarczonych przez
inwestora. Szafa strukturalna będzie zainstalowana w piwnicy. Dokładna lokalizacja w projekcie
wykonawczym.
Elementy systemu
Szafa stojąca 19`` 42U 800/800, drzwi przeszklone
Panel krosowy 19``, 24xRJ45 kat. 6
Switch 24xRJ-45 + 4xSFP
Wyposażenie szafy przedstawione w projekcie wykonawczym.
Okablowanie
Dla przesyłu danych logicznych w okablowaniu zastosować 4-parowy skrętkowy kabel ekranowany
FTP kat 6. Przewody transmisyjne instalacji należy układać w odległości minimum 0,3m od innych linii
przewodów, w szczególności zasilających, biegnących równolegle. Przecięcia zespołów kablowych, których
nie można uniknąć, wykonać pod kątem 90 stopni. Przejścia przez ściany powinny być odpowiednio
zabezpieczone np. poprzez zastosowanie rurek osłonowych. Przewody należy prowadzić w bruzdach
wykutych w ścianach, sufitach lub w specjalnych trasach kablowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Przewody, na całej długości od gniazda abonenckiego do głównego punktu dystrybującego, powinny być
wolne od sztukowań, zagnieceń i nacięć lub złamań. Minimalny promień zgięcia powinien wynosić 4krotność średnicy dla przewodu FTP. Należy przed montażem zweryfikować i potwierdzić u Inwestora
szczegółowe rozplanowanie tras kablowych oraz ich typ.
Wszystkie przejścia kablowe między strefami pożarowymi uszczelnić zgodnie z przepisami materiałami
ognioodpornymi zgodnie z wymaganą klasą odporności ogniowej.
Montaż
Szafy teletechniczne 19” o wysokości 42U (szer. 800 mm x gł. 800 mm) zamontować w
pomieszczeniach piwnicy. Wybór wysokości szafy podyktowany, ilością urządzeń montowanych w szafie ,
oraz pozostawieniem odpowiednich rezerw dla instalacji urządzeń oraz dalszej rozbudowy w przyszłości.
Wszystkie przewody powinny zostać zakończone na panelach krosujących z gniazdami typu RJ45.
Podłączenia do urządzeń aktywnych ma być zrealizowane przy pomocy kabli krosowych kat. 6.
Do szafy należy doprowadzić sygnał telefoniczny i internetowy. Dobór i instalacja urządzeń aktywnych sieci
komputerowej i telefonicznej (przełączniki sieciowe, punkty dostępowe Wi-Fi) leży w gestii Inwestora.

13. 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
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OCHRONA ŚRODOWISKA, OCHRONA P.POŻ:
+

1. Ochrona środowiska;
1.1. Zapotrzebowania i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzania ścieków.
Przyłącze wody
Istniejące przyłącze pokrywa zapotrzebowanie
Przyłącze kanalizacji sanitarnej
Istniejące przyłącze pokrywa zapotrzebowanie
Przyłącze kanalizacji deszczowej
Istniejące przyłącze pokrywa zapotrzebowanie
1.2. Emisja zanieczyszczeń , w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem ich rodzaju, ilości i
zasięgu rozprzestrzeniania się.
Emisja zanieczyszczeń nie przekracza wartości dopuszczalnych podanych w przedmiotowych normach.
1.3. Rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów.
Wiata na odpady stałe i opakowania zwrotne - miejsce do gromadzenia odpadków stałych oraz na
opakowania zwrotne (w tym palety) - istniejące.
Do odpadów technologicznych należą:
- zużyte opakowania zbiorcze nie podlegające zwrotowi tj. folie, tworzywa sztuczne, tektura, papier i
drewno,
- odpady medyczne
- przeterminowane i zepsute artykuły spożywcze.
Odpady te muszą być usuwane na bieżąco, bez składowania pośredniego, z zachowaniem ich segregacji.
Do gromadzenia odpadków stałych (w tym odpady powstające w części socjalnej tzw komunalnopodobne) –
służą pojemniki z zamykanymi otworami wrzutowymi PE-HD 1100 litrowe na kółkach gumowych (lub inne
podobne dostarczone przez zakład obsługujący).
Do gromadzenia odpadów organicznych służy hermetyczny pojemnik – opróżniany na bieżąco przez
uprawniony zakład zewnętrzny.
Przewidywana ilość odpadków stałych dla całego obiektu wynosi ok. 50 kg/dobę.
Personel będzie zobowiązany do segregowania odpadów i bieżącego ich usuwania.
W przypadku występowania odpadów szkodliwych (np. podczas wymiany świetlówek) przewiduję się
obsługę przez uprawniony zakład zewnętrzny – w którego zakresie będzie również wywóz tych odpadów lub
składowane w wydzielonym miejscu w pomieszczeniu na opakowania zwrotne i wywożone przez
specjalistyczną firmę.
1.4. Emisji hałasu oraz wibracji, a także promieniowania, w szczególności jonizującego, pola
elektromagnetycznego i innych zakłóceń, z podaniem odpowiednich parametrów tych czynników i
zasięgu ich rozprzestrzeniania się.
W przedmiotowej inwestycji nie należy stosować urządzeń mogących powodować powyższe zakłócenia.
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.
1.5. Wpływu obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody
powierzchniowe i podziemne;
Projektowana inwestycja nie będzie negatywnie oddziaływała na środowisko przyrodnicze, w tym na
powierzchnię ziemi, glebę, wody powierzchniowe i podziemne. Inwestycja powoduje wycinkę istniejącego
drzewa.

2. Ochrona p.poż. - dotyczy części budynku objętej
+81

Zgodnie z postanowieniem 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, w
przebudowywanej części budynku nie będą spełnione wymagania w zakresie:
1) występujących nienormatywnych wysokości stopni w klatkach schodowych o numerach
porządkowych K8, K9 mieszczących się w zakresie wymiarów od 16 cm do 17 cm,
2) występujących nie normatywnych szerokości wybranych biegów schodów mieszczące się w
zakresie wymiarów od 100 do 160 cm w następujących klatkach schodowych:
K8 posiada biegi m.in. o szerokości w świetle 138 cm, klatka K9 posiada biegi o
szerokościach w świetle 100 cm i 110 cm,
3) występujących nie normatywnych szerokości wybranych spoczników schodów mieszczące się w
zakresie wymiarów od 100 do 150 cm w następujących klatkach schodowych budynku:
klatki K8 posiada spoczniki m.in. o szerokości w świetle 146 cm
klatka K9 posiada spoczniki o szerokościach w świetle 100 cm i 110 cm,
ze względu na zastosowanie szeregu rozwiązań technicznych, wyposażeniu w elementy i urządzenia
zabezpieczające zaproponowane ekspertyzą rzeczoznawców, a mianowicie:
1) wszystkie klatki schodowe wyposażone zostaną w automatyczne systemy oddymiania,
2) budynek zostanie podzielony na odrębne budynki za pomocą ścian oddzielenia przeciwpożarowego
w pionie od fundamentu do przekrycia dachu,
3) piwnice budynku zostaną wydzielone pożarowo od kondygnacji nadziemnych budynku elementami
budowli pełniącymi rolę oddzieleń przeciwpożarowych, stropami REI 120 i drzwiami El 60,
4) poddasza i strychy nieużytkowe zostaną wydzielone pożarowo od najwyższej kondygnacji
nadziemnej budynku elementami budowli pełniącymi rolę oddzieleń przeciwpożarowych, stropami
REI 60 i drzwiami El 30,
5) wszystkie korytarze stanowiące drogę ewakuacyjną o długości przekraczającej 50 m zostaną
podzielone za pomocą przegród z drzwiami dymoszczelnymi,
6) zostanie zapewniona obudowa wewnętrzna wszystkich klatek schodowych w klasie odporności
ogniowej nie mniejszej niż REI 60 zamykanych drzwiami El 30
7) zostanie zapewniona obudowa zewnętrzna wszystkich klatek schodowych w zbliżeniach z innymi
otworami w ścianach zewnętrznych za pomocą ognioodpornych kurtyn okiennych, przeszkleń bądź
zamurowań,
8) drogi komunikacji ogólnej budynku zostaną wyposażone w oświetlenie awaryjne,
9) klatki schodowe zostaną wyposażone w pokrycia co najmniej trudnozapalne,
10) istniejąca instalacja wodociągowa przeciwpożarowa zostanie poddana modernizacji polegającej na
wymianie wybranych pionów zasilających oraz zastosowaniu skrzynek hydrantowych z wężami
półsztywnymi o przekroju 0 25,
11) obiekt zostanie wyposażony w przeciwpożarowe wyłączniki prądu,
12) drzwi do klatek schodowych zostaną wyposażone w urządzenia antypaniczne,
13) drzwi ewakuacyjne z klatek schodowych prowadzące na zewnątrz budynku zostaną wymienione na
otwierane zgodnie z kierunkiem ewakuacji, szerokości nie mniejszej niż 1,4 m w świetle ościeżnicy a
w przypadku zastosowania drzwi wieloskrzydłowych ich podstawowe nieblokowane skrzydło nie
mniejsze niż 0,9 m w świetle,
14) w klatkach schodowych w miarę możliwości zostaną zwiększone rzeczywiste wymiary użytkowoewakuacyjne,
15) klatki schodowe o wyraźnie mniejszych od określonych aktualnie obowiązującymi przepisami
szerokościach biegów, spoczników i podestów schodów: K3, K4, K5, K9,
KIO i Kil zostaną wyposażone w fotoluminescencyjne oznakowanie drogi ewakuacyjnej z
kondygnacji użytkowych pasami umieszczonymi na wysokości około 50 cm nad poziomem
biegów, spoczników i podestów schodów.
16) szpitalne oddziały medyczne szpitala zostaną wyposażone w indywidualne plany ewakuacyjne
zawierające odrębnie w formie graficznej określenie kierunków ewakuacji na zewnątrz budynku oraz
do sąsiednich stref pożarowych - budynków.
17) drzewa rosnące w pasie terenu pomiędzy budynkiem a drogą pożarowo w okolicy klatek
schodowych budynku zostaną poddane wycince bądź podcięciu w celu uzyskania możliwości pracy
drabin pożarniczych w ich obrębie.
2.1. Informacja o powierzchni, wysokość i liczba kondygnacji;
Projektowany obiekt jest budynkiem średniowysokim „SW” i składa się z trzech kondygnacji nadziemnych (w
tym poddasze), przeznaczonych na pobyt ludzi i jednej kondygnacji podziemnej.
Powierzchnia wewnętrzna części budynku objętej opracowaniem wynosi 727,9 m2.
Część objęta opracowaniem:
Powierzchnia zabudowy:
Powierzchnia wewnętrzna:

611,3 m2
727,9 m2
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I piętro:
poddasze:
Liczba kondygnacji:
Wysokość budynku:

559,7 m2
168,2 m2
nadziemne: 3
podziemne: 1
12,7 m budynek niski

2.2. Charakterystykę zagrożenia pożarowego, w tym parametry pożarowe materiałów
niebezpiecznych pożarowo, zagrożenia wynikające z procesów technologicznych oraz w zależności
od potrzeb charakterystykę pożarów przyjętych do celów projektowych
Materiały palne występujące w budynku to typowe wyposażenie pomieszczeń szpitalnych: meble drewniane,
wykładziny podłogowe, komputery, firany, zasłony, materace, pościel, papier - dokumentacja. Występujące
materiały zgodnie z postanowieniem art. 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów
budowlanych i terenów nie zaliczają sie do materiałów pożarowo niebezpiecznych.
W budynku występować będą substancje odkażające min. spirytusu skażony 70% w opakowaniach
handlowych. Substancje będą przechowywane w miejscach do tego przeznaczonych w zamykanych
szafach i magazynkach z lekami. Substancje nie będą rozlewane.
2.3. Informacje o kategorii zagrożenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osób na każdej kondygnacji i
w pomieszczeniach, których drzwi ewakuacyjne powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczeń;
Obiekt zalicza się do kategorii zagrożenia ludzi ZL II.
W budynku występują pomieszczenia techniczne wydzielone pożarowo.
Ilość osób na oddziale:
Ilość łóżek

30
15

W obiekcie nie występują pomieszczenia, w których może przebywać więcej niż 6 osób
2.4. Informacje o przewidywanej gęstości obciążenia ogniowego;
W pomieszczeniach techniczno-gospodarczych i magazynowych gęstość obciążenia ogniowego do 500 MJ/
m2
2.5. Ocenę zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych;
Zagrożenie wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych nie występuje.
2.6. Informacje o klasie odporności pożarowej oraz klasie odporności ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych;
Klasa odporności pożarowej dla budynku zaliczonego do kategorii ZL II zagrożenia ludzi, budynek
średniowysokim – „B” z elementów nierozprzestrzeniających ognia (NRO). Elementy oddzielenia ppoż. z
materiałów niepalnych.
Klasa odporności ogniowej elementów budynku „B”
•
Głowna konstrukcja nośna - R 120
•
Konstrukcja dachu – R 30
•
Strop – REI 60
•
Ściana zewnętrzna – EI 60
•
Ściana wewnętrzna – EI 30 – obudowa poziomych dróg ewakuacyjnych
•
Przekrycie dachu – RE 30
•
Biegi i spoczniki schodów – R 60
•
elementy okładzin ściennych powinny być mocowane do konstrukcji w sposób uniemożliwiający w
przypadku pożaru odpadnięcie ich w czasie krótszym niż wynikający z wymaganej klasy odporności
ogniowej dla ściany zewnętrznej tj. EI60;
•
przepusty instalacyjne o średnicy większej niż 0,04 m w ścianach i stropach pomieszczenia
zamkniętego, dla których wymagana klasa odporności ogniowej jest nie niższa niż E I 60 lub R E I
60, a niebędących elementami oddzielenia przeciwpożarowego, będą mieć klasę odporności
ogniowej (E I) ścian i stropów tego pomieszczenia.
•
ściana oddzielenia ppoż. REI 120, otwory drzwiowe, przeszklenia EI60. Łączna powierzchnia
otworów w ścianie opp. nie będzie przekraczała 15% pow. ściany a przeszkleń 10 %.
2.7. Informacje o podziale na strefy pożarowe oraz strefy dymowe;
Dopuszczalna wielkość strefy pożarowej wynosi 5000 m2.
Budynek w zakresie opracowania podzielono na strefy pożarowe.
•
I strefa - ZLII - 1 piętro
- powierzchnia 559,7 m2
•
II strefa - PM - poddasze
- powierzchnia 168,2 m2
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W budynku wydzielono pożarowo klatki schodowe. Oddzielenie pożarowe stanowią ściany o odporności
ogniowej co najmniej EI 60 i strop o odporności ogniowej REI 60. Pomieszczenia zamknięte drzwiami o
odporności ogniowej EI 30. Strefy pożarowe są oddzielone przeciwpożarowo za pomocą ścian
przeciwpożarowych z materiałów niepalnych o odporności REI120 drzwi i okien przeciwpożarowych o
odporności EI60 oraz pasów pionowych z materiałów niepalnych i odporności pożarowej EI60 zgodnie z art.
235 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 roku (wraz z późniejszymi zmianami).
Ze względu na niewystępowanie strefy pożarowej większej niż 750 m nie ma wymogu zapewnienia
ewakuacji do sąsiedniej strefy pożarowej na tej samej kondygnacji. Jednakże taka możliwość istnieje z
ewakuacją do istniejących części budynku, oraz do wydzielonych pożarowo klatek schodowych.
2.8. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, w tym o odległości od obiektów
sąsiadujących;
Przedmiotowy obiekt jest budynkiem stanowiącym część istniejącej zabudowy szpitala. Od sąsiadującego
skrzydła szpitala ZBO jest oddalony o 20,4 m.
Ściany zewnętrze budynków posiadają klasę odporności ogniowej (E) na powierzchni do 65%, dachy
budynków są nierozprzestrzeniające ognia NRO.
2.9. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób;
Długość najkrótszego dojścia wynosi około 27 m przy dwóch dojściach. Ewakuacja zapewniona poprzez
dwie istniejące klatki schodowe wydzielone pożarowo i oddymiane i poprzez wyjście do odrębnej strefy
pożarowej.
Parametry klatki nr 8(K8): wysokość stopni 16,5 cm, szerokość stopnia 29 cm, szerokość biegu 1,4 m,
szerokość spocznika 1,5 m, łączna szerokość drzwi zewnętrznych po otwarciu wynosi 1,8 m w świetle,
wyjście na zewnątrz budynku poprzez wewnętrzną drogę ewakuacyjną.
Parametry klatki nr 9(K9): wysokość stopni 18,5 cm, szerokość stopnia 29 cm, szerokość biegu 1,0 m,
szerokość spocznika 1,0 m, szerokość drzwi zewnętrznych po otwarciu wynosi 1,2 m w świetle, wyjście
bezpośrednio na zewnątrz budynku.
Drzwi rozsuwane służące do ewakuacji będą zapewniały: otwieranie automatyczne i ręczne bez możliwości
ich blokowania; samoczynne ich rozsunięcie i pozostanie w pozycji otwartej w wyniku zasygnalizowania
pożaru przez system wykrywania dymu chroniący strefę pożarową, do ewakuacji z której te drzwi są
przeznaczone, a także w przypadku awarii drzwi.
Długość przejścia w pomieszczeniach do 40 m zachowana z możliwością ewakuacji maksymalnie przez 3
pomieszczenia. Szerokość poziomych dróg ewakuacyjnych dostosowana do liczby ewakuujących się osób z
zachowaniem szerokości korytarza ewakuacyjnego 1,4 m.
Obudowa poziomych dróg ewakuacyjnych w tym ścianek przeszklonych będzie zapewniała co najmniej
klasę EI 30, sufity podwieszone zostaną wykonane jako niepalne klasy A2-S1d0.
Drogi ewakuacyjne zostaną wyposażone w oświetlenie ewakuacyjne o natężeniu co najmniej 1Lx w osi drogi
i 5Lx przy urządzeniach pożarowych i czasie świecenia 1 godziny.
Obiekt należy oznakować znakami ewakuacyjnymi zgodnie z obowiązującą normą, drogi, kierunki i wyjścia
ewakuacyjne, zapewniając ich rozmieszczenie w sposób jednoznacznie wskazujący kierunek drogi
ewakuacyjnej, zgodnie z PN-N-01256-5.
Urządzenia pożarowe i gaśnice należy również oznakować zgodnie z obowiązującą normą: znaki
bezpieczeństwa – PN-EN ISO 7010:2012, a techniczne środki przeciwpożarowe – PN-EN-ISO 7010:2012
Elementy wyposażenia i wystroju wnętrz.
W obiekcie, stosowanie do wykończenia wnętrz materiałów i wyrobów łatwo zapalnych, których produkty
rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące, jest zabronione.
W przypadku stosowania materiałów wykończeniowych luźno zwisających, w szczególności w kurtynach,
zasłonach, draperiach, kotarach oraz żaluzjach, za łatwo zapalne uważa się materiały, których właściwości
określone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszącymi się do zapalności i rozprzestrzenienia
płomienia przez wyroby włókiennicze, nie spełniają co najmniej jednego z kryteriów:
ti ≥ 4s,
ts ≤ 30s,
nie następuje przepalenie trzeciej nitki,
nie występują płonące krople.
Na drogach komunikacji ogólnej, służących celom ewakuacji, stosowanie materiałów i wyrobów
budowlanych łatwo zapalnych jest zabronione.
Okładziny sufitów oraz sufity podwieszone należy wykonywać z materiałów niepalnych lub niezapalnych,
niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia.
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Przewody i kable elektryczne oraz inne instalacje wykonane z materiałów palnych, prowadzone
w przestrzeni ponad sufitami podwieszonymi, wykorzystywanej do wentylacji lub ogrzewania pomieszczenia,
powinny mieć osłonę lub obudowę o klasie odporności ogniowej co najmniej E I 30,
2.10. Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych, a w
szczególności wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej;
Instalacja elektryczna
Budynek chroniony jest przed skutkami wyładowań atmosferycznych poprzez instalację odgromową wg
projektu instalacji elektrycznych. Zgodnie z nim instalacja składa się z przewodów odprowadzających
pionowych na ścianach i uziomu otokowego.
Przejście kabli przez granice stref pożarowych oraz pomieszczenia elektryczne zostaną wydzielone
pożarowo od reszty budynku przez zastosowanie elementów budowlanych w klasie odporności ogniowej EI
60 / EI 120.
Zapewniono podwójne zasilanie obiektu w energię elektryczną ze stacji transformatorowej oraz istniejącego
układu agregatów prądotwórczych. Kable w obszarze dróg ewakuacyjnych muszą być zabezpieczone do nie
rozprzestrzeniania ognia (NRO),
Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja
Pomieszczenia w budynku wentylowane mechanicznie. W wybranych pomieszczeniach zaprojektowano
klimatyzację. Instalacja wentylacyjna zgodna z PN, przewody z materiałów niepalnych. Centrale
wentylacyjne zlokalizowano na poddaszu.
Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejścia przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego
będą wyposażone w przeciwpożarowe klapy odcinające o klasie odporności ogniowej równej klasie
odporności ogniowej elementu oddzielenia przeciwpożarowego z uwagi na szczelność ogniową, izolacyjność
ogniową i dymoszczelność (E I S). Klapy przeciwpożarowe powinny być sterowane z systemu sygnalizacji
pożaru.
Przepusty instalacyjne
Przepusty instalacyjne w stropie lub w ścianach oddzielenia przeciwpożarowego należy wykonać w klasie
odporności ogniowej (EI) tych oddzieleń, zabezpieczając je atestowanymi materiałami uszczelniającymi lub
urządzeniami w systemie posiadającym aktualne dopuszczenie do stosowania. Przepusty instalacyjne o
średnicy powyżej 4 cm należy również wykonać w ścianach i stropach pomieszczenia zamkniętego nie
będących elementami oddzieleń przeciwpożarowych, dla których jest wymagana klasa odporności ogniowej
co najmniej EI 60 lub REI 60 w ZL. Przepusty te powinny mieć klasę odporności ogniowej (EI) tych
elementów.
Dylatacje
Należy również stosować systemowe zabezpieczenia dylatacji i uszczelnienia w ścianach i stropach
oddzielenia przeciwpożarowego. Szczeliny dylatacyjne przenoszą naprężenia spowodowane przez zmiany
objętości, różnicę temperatur, pracę konstrukcji, wstrząsy, itp. Do zamknięcia szczelin dylatacyjnych, w celu
zapobiegania rozprzestrzeniania się ognia i dymu należy zastosować rozwiązania z użyciem wełny
mineralnej i ogniochronnych elastycznych mas uszczelniających, lub innych środków np. pianki
ognioochronnej zapewniając szczelność i izolacyjność ogniową. Klasa odporności ogniowej –- od EI 60 do
EI 120. Zastosowane rozwiązania zabezpieczenia ppoż. muszą posiadać aktualne aprobaty techniczne lub
certyfikaty zgodności.
2.11. Informacje o doborze urządzeń przeciwpożarowych i innych urządzeń służących
bezpieczeństwu pożarowemu, dostosowanym do wymagań wynikających z przepisów dotyczących
ochrony przeciwpożarowej i przyjętych scenariuszy pożarowych, z podstawową charakterystyką
tych urządzeń;
Oświetlenie ewakuacyjne
Oświetlenie ewakuacyjne wykonać przewodem typu YDY 3x1,5mm2. W przypadku dróg ewakuacyjnych o
szerokości do 2m, średnie natężenie oświetlenia na podłożu wzdłuż środkowej linii tej drogi powinno być nie
mniejsze niż 1 lx. W strefie otwartej nie mniej niż 0,5 lx. Jeśli punkty pierwszej pomocy oraz urządzenia
przeciwpożarowe i przyciski alarmowe nie znajduje się na drodze ewakuacyjnej ani w strefie otwartej, to
powinny one być tak oświetlone, aby natężenie oświetlenia na podłodze w ich pobliżu wynosiło co najmniej 5
lx. Oprawy ewakuacyjne powinny posiadać świadectwo dopuszczenia CNBOP oraz mieć potrzymanie na
czas 1 godzin.
Oświetlenie strefy wysokiego ryzyka: Część awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego stosowana dla
bezpieczeństwa osób biorących udział w potencjalnie niebezpiecznym procesie lub znajdujących się w
potencjalnie niebezpiecznej sytuacji, a także umożliwiająca właściwe zakończenie działań w sposób
bezpieczny dla osoby działającej i innych osób przebywających w tej strefie. Oświetlenie to należy
zastosować min. w salach intensywnej opieki medycznej. W strefach wysokiego ryzyka eksploatacyjne
natężenie oświetlenia na płaszczyźnie odniesienia nie powinno być mniejsze niż 10% wymaganego dla
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danych czynności, jednakże nie powinno być mniejsze niż 15 lx. Minimalny czas stosowania oświetlenia
powinien być wyznaczony okresem, w którym występuje ryzyko niebezpieczeństwa dla ludzi. Czas ten
powinien zostać określony przez pracodawcę. Oświetlenie tej strefy powinno zapewniać pełne wymagane
natężenie oświetlenia w sposób ciągły lub w ciągu 0,5 sekundy, w zależności od zastosowania.
Szczegóły instalacji wg projektu wykonawczego.
Przeciwpożarowy wyłącznik prądu
Przy wejściach do budynku znajdują się wyłączniki prądu p.poż. odcinające dopływ prądu do wszystkich
obwodów, z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne
podczas pożaru. Wszystkie obwody elektryczne zabudowane w strefie pożarowej, które nie będą wyłączane
w czasie pożaru, będą zaprojektowane według zasad obowiązujących dla instalacji bezpieczeństwa (PN-HD
60364-5-56:2010. Odcięcie dopływu energii elektrycznej przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu nie
powoduje samoczynnego załączenia drugiego źródła energii elektrycznej, w tym zespołu prądotwórczego.
Przewody i kable wraz z zamocowaniami stosowane w systemach zasilania i sterowania urządzeniami
służącymi ochronie przeciwpożarowej (klapy dymowe) powinny zapewniać ciągłość dostawy energii
elektrycznej w warunkach pożaru przez wymagany czas działania urządzenia przeciwpożarowego, jednak
nie mniejszy niż 90 minut.
Szczegóły instalacji wg projektu wykonawczego.
System sygnalizacji pożaru.
W skład systemu wchodzą następujące urządzenia:
- centrala sygnalizacji pożaru
- automatyczne i ręczne ostrzegacze pożarowe .
- elementy liniowe ( czujki, moduły sterujące, sygnalizatory akustyczne, itp.)
Zadaniem instalacji SSP jest wykrycie pożaru i zaalarmowanie o nim w celu zagwarantowania
bezpieczeństwa użytkowników budynku przez zapewnienie możliwości jego szybkiego i bezpiecznego
opuszczenia, ograniczenia zniszczeń i uszkodzeń budynku, wyposażenia a także związanych z nimi strat
materialnych przez skrócenie czasu między wykryciem pożaru i podjęciem skutecznej akcji ratowniczej.
System sygnalizacji pożaru wykonuje następujące funkcje:
- Wczesne wykrywanie zagrożenia pożarowego w sposób automatyczny [czujki] lub ręczny [ ręczne
ostrzegacze pożaru ]
- Przekazania alarmu pożaru II stopnia do systemu powiadamiania osób przebywających w obiekcie
o zagrożeniu,
- Przekazania alarmu pożaru II stopnia do sterowania wentylacją bytową,
- Powiadamianie PSP o alarmach pożarowych i alarmach uszkodzeniowych po przez system monitoringu
pożarowego (modem komunikacyjny i umowę podpisuje z PSP Użytkownik obiektu).
- Algorytmy sterowań oraz urządzeniami ppoż. Opisano w części branżowej elektrycznej.
- Szczegóły scenariusz rozwoju pożaru z matryca sterowań zostanie opracowany w fazie projektu
wykonawczego uzgodnionego z rzeczoznawcą ds. ppoż.
Szczegóły instalacji wg projektu wykonawczego.
Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa
Instalację przeciwpożarową zaprojektowano z rur stalowych ocynkowanych. W budynku zaprojektowano
hydranty zabudowane HP25 z wężem półsztywnym. Zasięg hydrantu wynosi 30+3m. Hydranty obejmujące
całą powierzchnię chronionego obiektu. Zawory odcinające hydrantów 25 powinny być umieszczone na
wysokości 1,35+_0,1 m od poziomu podłogi. Wydajność dla hydrantów HP 25 (jednoczesny pobór wody z
dwóch hydrantów) 1 dm3/s. Wydajność 2 dm3/s. Minimalne ciśnienie w sieci 0,2 MPa. W przypadku
zainstalowania na przewodzie rozprowadzającym więcej jak 5 hydrantów sieć należy wykonać jako
obwodową dwustronnie zasilaną. Należy zapewnić możliwość odłączenie zasuwami lub zaworami tych
części przewodów zasilających, które znajdują się pomiędzy doprowadzeniami. Dopuszcza się przyłączenie
do przewodów instalacji wodociągowej przeciwpożarowej przyborów sanitarnych, pod warunkiem że w
przypadku ich uszkodzenia nie spowoduje to niekontrolowanego wypływu wody z instalacji. Instalacja
wodociągowa zostanie wyposażona w zawór pierwszeństwa. Urządzenia oddymiające.
Zaprojektowano grawitacyjne oddymianie klatki schodowej za pomocą klapy dymowej. Napowietrzanie
będzie się odbywało poprzez otwarcie drzwi wychodzących na zewnątrz z klatki schodowej za pomocą
siłowników podłączonych do SAP Powierzchnia czynna oddymianie będzie zapewniała 5% rzutu klatki
schodowej.
Szczegóły instalacji wg projektu wykonawczego
Urządzenia oddymiające.
Zaprojektowano grawitacyjne oddymianie klatki schodowej nr 8 za pomocą klap dymowych i mechaniczne
oddymianie klatki schodowej nr 9 za pomocą wentylatorów wyciągowych. Napowietrzanie będzie się
odbywało poprzez otwarcie drzwi wychodzących na zewnątrz z klatki schodowej.
Urządzenie służące do usuwania dymu (klapy dymowe o powierzchni najmniej 5 % rzutu poziomego klatki
schodowej z napowietrzaniem przewidzianym poprzez otwory drzwiowe znajdujące się przy najniższym
części poziomu parteru budynku lub poprzez drzwi wejściowe do klatki schodowej (wymagana powierzchnia
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napowietrzania powinna być o 30 % większa od powierzchni oddymiania). Przy zastosowaniu oddymiania
mechanicznego należy zapewnić 30 wymian/godzinę. Sterowane napowietrzania powinno odbywać się
poprzez centralę sygnalizacji pożarowej.
Klatka nr 8 (powierzchnia klatki = 28,7 m2)
Powierzchnia czynna klapy dymowej wynosi 1,6 m2
Powierzchnia napowietrzania wynosi 2,5 m2
Klatka nr 9 (powierzchnia klatki = 10,5 m2)
Wentylator wyciągowy zapewnia 30 wymian na godzinę
Powierzchnia napowietrzania wynosi 2,3 m2
Szczegóły instalacji wg projektu wykonawczego
2.12. Informacje o wyposażeniu w gaśnice;
Budynek należy wyposażyć w gaśnice proszkowe 2kg typu ABC w ilości po 1 szt. na każde 100 m2
powierzchni z zachowaniem 30 m długości dojścia do sprzętu.
2.13. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia działań ratowniczogaśniczych, a w szczególności informacje o drogach pożarowych, zaopatrzeniu w wodę do
zewnętrznego gaszenia pożaru oraz o sprzęcie służącym do tych działań.
2.13.1 Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru
Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru stanowi istniejąca sieć wodociągowa PE 220
wyposażona w hydranty HP 80. Budynek o powierzchni wewnętrznej powyżej 1000 m2 i kubaturze powyżej
5000 m3 zabezpieczony dwoma hydrantami DN 80 o łącznej wydajności 20 dm3/s. Hydranty znajdują się na
istniejącej sieci wodociągowej w odległości 11,0, 15,0 m od budynku.
2.13.2 Drogi pożarowe
Do budynku zapewniono dojazd istniejącym układem dróg dojazdowych jak na planie zagospodarowania
terenu. Droga pożarowa przebiega wzdłuż budynku w odległości 5-15 m od budynku z zapewnieniem
nośności 100 kN. Zgodne z pkt. 7. § 12 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji z dnia
24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych budynek 4WSK
będzie miał zapewnione utwardzone dojście z drogi pożarowej o szerokości min. 1,5 m i długości 7 m do
wyjścia ewakuacyjnego.
2.14. Uwagi;
Przy
wykonywaniu robót w zakresie ochrony przeciwpożarowej należy stosować wyłącznie wyroby
wprowadzone do obrotu zgodnie z wymaganiami określonymi w Ustawie Prawo budowlane i odrębnymi
przepisami, tj.:
- Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881, Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.
- Mon. Pol. z 2004 r. Nr 32, poz. 571. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie
wykazu mandatów udzielonych przez Komisję Europejską na opracowanie europejskich norm
zharmonizowanych oraz wytycznych do europejskich aprobat technicznych, wraz z zakresem
przedmiotowym tych mandatów.
- Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w
sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące
w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE.
- Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11
sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym.
- Mon. Pol. z 2004 r. Nr 48, poz. 829. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2004 r. w
sprawie wykazu jednostek organizacyjnych państw członkowskich, Unii Europejskiej upoważnionych do
wydawania europejskich aprobat technicznych oraz wykazu wytycznych do europejskich aprobat
technicznych.
- Dz. U. z 2004 r. Nr 249, poz. 2497. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w
sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania.
Przy
wykonywaniu robót w zakresie ochrony przeciwpożarowej należy stosować wyłącznie wyroby
wprowadzone do obrotu zgodnie z wymaganiami określonymi w Ustawie Prawo budowlane i odrębnymi
przepisami.
opracowanie: wg strony tytułowej
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CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU
1.

Tabela zbiorcza przegród budowlanych użytych w projekcie

Parametry przegród nieprzezroczystych budowlanych
I. Przegrody ściany zewnętrzne
Lp.

Nazwa przegrody

Symbo
Wsp. Uc [W/m2•K]
l

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
Wsp. Uc [W/m2•K]
l

Wsp.Uc wg
WT2017 [W/m2•K]

Warunek
spełniony

1

Ściana wewnętrzna

SW 1

1,00

Tak

1,00

III. Przegrody stropy wewnętrzne
Lp.

Nazwa przegrody

Symbo
Wsp. Uc [W/m2•K]
l

Wsp.Uc wg
WT2017 [W/m2•K]

Warunek
spełniony

1

Strop wewnętrzny

STW 1

0,25

Tak

0,25

IV. Przegrody drzwi zewnętrzne
Lp.

Nazwa przegrody

Symbo
Wsp. Uc [W/m2•K]
l

Wsp.Uc wg
WT2017 [W/m2•K]

Warunek
spełniony

1

Drzwi zewnętrzne

DZ 1

1,50

Tak

1,50

Parametry przegród przezroczystych
V. Okna zewnętrzne
Lp.

1

Nazwa przegrody Symbol

Okno zewnętrzne OZ 1

2.

Wsp. U
[W/m2K]

Wsp. g

1,10

0,70

Wsp.U wg
WT2017
[W/m2•K]

Wsp.g wg
WT2017

1,10

0,35

Warunek
spełniony
Umax

g

Tak

Nie
dotyczy

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

+88

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]

3.

10051,54

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

m2

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

1,2

-

5,7

-

154,1

W/K

m

-

aC
Htr,ad

Współczynnik strat ciepła przez przenikanie Htr,adj

j

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

Średnia temperatura
zewnętrzna qe, oC

-0,4

-0,7

2,8

7,3

Liczba godzin w miesiącu
tm, h

744

672

744

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

233
9

214
3

197
2

XI

XII

12,7 17,3 16,0 17,8 13,4 8,9

3,8

-1,1

720

744

720

744

744

720

744

720

744

140
9

837

300

459

252

732

127
3

179
7

241
9
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VI

VII

VIII

IX

X

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

10,9
0,32 0,47 0,89 1,60 3,45 9,53 6,25 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
11,1
1,10 7
QC,nd,n=QC,gn - hC,gn•QC,ht
kWh/m-c

284, 133 311 389 366 380 188 308,
5,98 0,74
24
7,11 7,34 1,31 4,53 5,76 8,09 24

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

5.

18315,6

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
+90

-

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

m2

Powierzchnia użytkowa chłodzonego budynku

Af,C

362,20

m2

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,
EPmax
wentylacji, chłodzenia, przygotowania ciepłej wody
użytkowej oraz oświetlenia

406,28

kWh/(m 2•rok)

Sprawdzenie warunku na EP
EP kWh/(m2•rok)
346,04

<

EPmax kWh/(m 2•rok)

Uwagi

406,28

Warunek spełniony

10. Wyliczenia dla budynku wielofunkcyjnego
Dane zbiorcze ze stref budynku
Powierzchnia ogrzewana całości budynku

Af

556,30

m2

Powierzchnia użytkowa chłodzonego budynku

Af,C

362,20

m2
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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)

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)

Średnioważony współczynnik EPm

Sprawdzenie warunku na EP
EP kWh/(m2•rok)
346,04

<

EPmax kWh/(m 2•rok)

Uwagi

406,28

Warunek spełniony

11. Sprawdzenie warunków granicznych wg WT2017

!

Nazwa

Spełniony

Warunek izolacyjności cieplnej przegród

Tak

Warunek EP < EPmax

Tak
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Niespełnion
y

Uwagi

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
Lp.

Rodzaj paliwa

Udział %

QH,nd [kWh/rok]

1

Ciepło sieciowe z kogeneracji - Węgiel kamienny

100,0

10051,5

System alternatywny
Lp.

Rodzaj paliwa

Udział %

QH,nd [kWh/rok]

1

Sieć elektroenergetyczna systemowa - Energia
elektryczna

100,0

10051,5

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

Rodzaj paliwa

Udział %

QW,nd [kWh/rok]

1

Ciepło sieciowe z kogeneracji - Węgiel kamienny

100,0

69125,7

System alternatywny
Lp.

Rodzaj paliwa

Udział %

QW,nd [kWh/rok]

1

Sieć elektroenergetyczna systemowa - Energia
elektryczna

100,0

69125,7

Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energię użytkową dla systemu chłodzenia
System projektowany
Lp.

Rodzaj paliwa

Udział %

QC,nd [kWh/rok]

1

Sieć elektroenergetyczna systemowa - Energia
elektryczna

100,0

18315,6

System alternatywny
Lp.

Rodzaj paliwa

Udział %

QC,nd [kWh/rok]

1

Sieć elektroenergetyczna systemowa - Energia
elektryczna

100,0

18315,6

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

Rodzaj paliwa

Udział %

QL,nd [kWh/rok]

1

Sieć elektroenergetyczna systemowa - Energia
elektryczna

100,0

24269,1

System alternatywny
Lp.

Rodzaj paliwa

Udział %

QL,nd [kWh/rok]

1

Sieć elektroenergetyczna systemowa - Energia
elektryczna

100,0

24269,1

Opis systemów zapotrzebowania w energię do analizy porównawczej
Lp.

Nazwa
systemu

Wariant projektowany

Wariant alternatywny
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1

2

3

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.

System
wentylacji

TAK; wentylacja mechaniczna nawiewnowywiewna 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.

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.

System
ogrzewania
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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.

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..

2.3. Emisja zanieczyszczeń poszczególnych systemów w budynku
Budynek projektowany
System

SO2

NOX

CO

CO2

PYŁ

SADZA

B-a-P

System ogrzewania
kg/rok
i wentylacji

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

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

SO2

NOX

CO

CO2

PYŁ

SADZA

B-a-P

System ogrzewania
kg/rok
i wentylacji

132,644
5

33,5255

10,0577

11835,9
734

21,8645

0,0394

0,0008

System
przygotowania
ciepłej wody

1035,66
51

261,761
5

78,5285

92413,1
933

170,714
0

0,3073

0,0061

Całkowita emisja
w budynku

Jedn.

Budynek z alternatywnymi źródłami
System

Jedn.

kg/rok
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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

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

Całkowita emisja
w budynku

2.4. Bezpośredni efekt ekologiczny
Tabela bezpośredniego efektu ekologicznego
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

2.5. Wyniki analizy porównawczej i wybór systemu zapotrzebowania na energię
Obliczenia współczynników toksyczności
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
Tabela emisji równoważnej
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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B-a-P

20000,00

0,001585

0,009486

Łączna emisja równoważna

31,695506

189,726467

456,409581

2123,311460

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
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
Analiza systemu przygotowania ciepłej wody
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
Analiza systemu chłodzenia
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
Analiza systemu oświetlenia wbudowanego
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
opracowanie: wg strony tytułowej

+99

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA:
+

A. Strona tytułowa:
1. Nazwa i adres obiektu budowlanego:
91752 Przebudowa pomieszczeń po bloku operacyjnym Kliniki Chirurgicznej na Oddział Chirurgii
Naczyniowej, 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;
- roboty sieci i instalacji sanitarnych;
- roboty sieci i instalacji elektrycznych;
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

+100

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z
wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie,
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,
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- rozpakować na miejscu montażu, bezpośrednio przed użyciem,
- miejsce pracy utrzymywać w czystości, opakowania wyrzucać do worków lub kontenerów,
- 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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