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2. OPIS TECHNICZNY
do projektu wykonawczego „Modernizacji Szpitala Ogólnego w Wysokiem
Mazowieckiem- Oddział Rehabilitacji Dziennej i Ambulatoryjnej w Wysokiem Mazowieckiem
przy ul. Szpitalnej 5, dz. nr 1996/3, 1995/7, 1995/3, 1995/6 „ w zakresie instalacji
elektrycznych
2.1. Podstawa opracowania
-

zlecenie Inwestora
podkłady budowlane
wytyczne technologiczne
inwentaryzacja stanu istniejącego
obowiązujące przepisy i normy
2.2. Stan istniejący

Projektowany oddział usytuowany jest w niskim parterze, częściowo
podpiwniczonym budynku Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem. Budynek
posiada 4 kondygnacje – 3 nadziemne i 1 częściowo podpiwniczoną.
Istniejąca stacja dwu-transformatorowa znajduje się w eksploatacji PGE. Układ
pomiarowy – istniejący dla całego kompleksu budynków szpitalnych pozostaje bez zmian.
Zapotrzebowanie mocy dla istniejącego przebudowywanego budynku mieści się w
przydziale mocy dla całego kompleksu budynków. Istniejące tablice rozdzielcze na
modernizowanych poszczególnych kondygnacjach nie będą wykorzystane do zasilania
nowo projektowanych odbiorów ze względu na zmianę funkcji pomieszczeń. Istniejące
instalacje elektryczne na poszczególnych kondygnacjach nie będą wykorzystane do
zasilania nowo projektowanych odbiorów ze względu na zmianę funkcji pomieszczeń.
Demontaż istniejących instalacji i tablic nie jest objęty opracowaniem. Budynek pokryty
jest stropodachem płaskim.
2.3. Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje projekt budowlany Modernizacji Szpitala Ogólnego w
Wysokiem Mazowieckiem- Oddział Rehabilitacji Dziennej i Ambulatoryjnej w Wysokiem
Mazowieckiem w zakresie instalacji elektrycznych wewnętrznych zalicznikowych.
2.4. Zasilanie projektowane
Dla zasilania podstawowego i rezerwowanego projektuje się wykorzystanie istniejącej
rozdzielni głównej RG znajdującej się na niskim parterze pom 04.11.A. Z rozdzielni
głównej RG zasilana będzie Tablica TP.5.-1 kablem YKYżo5x16mm2 zabezpieczony
bezpiecznikiem o prądzie 50A . Należy zostawić zapas wlz-tu 5m do podłączenia w
docelowej rozdzielni, która będzie zaprojektowana w późniejszym czasie.

2.5. Tablica rozdzielcza
Dla zasilania odbiorów projektuje się w miejscu pokazanym na rzucie zestaw tablicy
piętrowej. Zestaw umieszczono w nowoprojektowanej wnęce - tablica podtynkowa. Do
zabezpieczenia poszczególnych obwodów zastosowano wyłączniki instalacyjne typu Sjedno i trójfazowe. Zabezpieczenia tablic przewiduje się wyłącznikami różnicowoprądowymi oraz rozłącznikami bezpiecznikowymi.
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2.6. Wewnętrzne linie zasilające
Wlz projektuje się wykonać przewodem pięciożyłowym typu YKYżo 5x16mm2 . Wlz
projektuje się układać na projektowanych korytkach np. typu K-300 układanych w
przestrzeni pomiędzy stropem właściwym i podwieszanym.

1. Instalacje elektryczne projektowane
-

rozdzielnia elektryczna
wewnętrzna linia zasilająca
oświetlenia ogólnego
oświetlenia miejscowego
oświetlenia awaryjnego
oświetlenia ewakuacyjnego
odbiorów technologicznych 3-faz.
gniazd wtykowych 1-faz.
siłowa
przyzywowa
ochrony od porażeń
połączeń wyrównawczych miejscowych
uziemień ekwipotencjalnych
ochrony przepięciowej
odgromowa
2.7. Wykonywanie instalacji

Instalacje przewiduje się wykonywać przewodami kabelkowymi miedzianymi typu
YDYp z izolacją 750V. Wszystkie zastosowane gniazda 1-faz. winny posiadać kołki
ochronne i być zasilane przewodami 3 żyłowymi. Do wszystkich opraw oświetleniowych
układać przewody 3-żyłowe bez względu na klasę ochronności. Ciągi pionowe oraz
poziome przewodów oraz podejścia do opraw i gniazd w poszczególnych
pomieszczeniach projektuje się układać w bruzdach pod tynkiem.
Przejścia przewodami poprzez ściany stropy stref pożarowych należy uszczelnić zaprawą
o odporności ogniowej tych przegród.
Wysokość instalowania osprzętu od posadzki :
- 30 cm – gniazda wtykowe w korytarzach administracyjnych
- 85-120 cm – gniazda wtykowe 1-faz.
- 140 cm – łączniki, rozłączniki itp.
- 160 cm - łączniki i gniazda przy umywalkach i gabinetach zabiegowych
- 200 cm – oprawy ścienne nad umywalkami
2.7.1.Instalacje

oświetlenia ogólnego i miejscowego

Oświetlenie ogólne pomieszczeń realizowane będzie oprawami realizującymi
założenia oświetleniowe wytyczone w projekcie technologicznym. Wszystkie
zastosowane źródła światła LED powinny mieć barwę światła ciepłobiałą 830 (w
pomieszczeniach ogólnych) lub 940 (w salach operacyjnych i zabiegowych). We
wszystkich pomieszczeniach należy zwrócić uwagę na rozmieszczenie kanałów
wentylacji mechanicznej , które będą obudowane płytami gipsowo kartonowymi. W
niektórych przypadkach zajdzie konieczność zawieszenia opraw na obudowie tych
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kanałów. W związku z powyższym należy skoordynować sposób mocowania opraw z
wykonawcą budowlanym. Nad umywalkami w pomieszczeniach przewidziano oświetlenie
miejscowe z oprawami montowanymi ok. 2m od posadzki. Natężenia oświetlenia przyjęto
zgodnie z normą PN-EN 12464-1 oraz z wytycznymi projektowania instalacji i urządzeń
elektrycznych w szpitalach ogólnych cz. II - Instalacje elektroenergetyczne wewnętrzne..
Dobór ilości opraw przeprowadzono przy pomocy programów producentów opraw
zakładając współczynniki odbicia 0,7; 0,5; 0,1 (sufit; ściany; podłoga) i współczynniki
zapasu 1,4. Oświetlenie realizowane będzie oprawami wyszczególnionymi na rzutach
instalacji oświetleniowej. Instalację oświetleniową wykonać przewodem YDY
2/3/4x1,5mm2. Przed zakupieniem dobranych w projekcie opraw do sal operacyjnych i
pomieszczeń z sufitami podwieszanymi należy bezwzględnie uzgodnić z wykonawcą
budowlanym sposób ich montażu oraz czy typ pasuje do sufitu podwieszanego.
 korytarze , magazyny itp.
Eśr= 200lx
 pom. socjalne, szatnie, wc, hall
Eśr= 200lx
 pom. biurowe
Eśr= 500lx
 gabinety badań itp.
Eśr= 500lx
 ośw. ewakuacyjne w osi drogi ewakuacyjnej
Emiń= 1lx
W miejscach przejść przez przegrody pożarowe (stropy, ściany) przewodów
elektrycznych i kabli w celu zapobieżenia rozprzestrzeniania się pożaru w budynku, z
jednej strefy pożarowej do drugiej należy miejsca przebić uszczelnić np. środkiem
pęczniejącym Hilti CP673 + wełna mineralna 150kg/m3. Środki zapewniające odporność
ogniową należy stosować zgodnie z instrukcjami producenta. Strefy pożarowe należy
określić na podstawie projektu architektonicznego. Przejścia ppoż należy uszczelnić
zgodnie z wymogami zawartymi w § 234 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.):

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinny
mieć klasę odporności ogniowej (E I) wymaganą dla tych elementów.

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 EI 60 lub REI 60, a niebędących elementami oddzielenia
przeciwpożarowego, powinny mieć klasę odporności ogniowej (E I) ścian i stropów
tego pomieszczenia.

Wysokość instalowania osprzętu od posadzki zgodnie z opisami na rzutach i
zgodnie z projektem technologicznym oraz aranżacją wnętrz.
2.7.2.

Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego

W obiekcie zaprojektowano oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne w oparciu o system
centralnej baterii o czasie podtrzymania nie mniejszym niż 1h. Centralna bateria jest
istniejąca i zamontowana jest w pomieszczeniu 0.5.22 Projektuje się oprawy awaryjne
wyposażone w moduły adresowe, sterowane i nadzorowane przez sterownik systemu.
Komunikacja z oprawami awaryjnymi ma się odbywać po przewodach zasilających. Wymaga
się zastosowania technologii umożliwiającej mieszany tryb pracy opraw na jednym obwodzie
(na jasno, na ciemno i sterowane łącznikiem). Programowanie trybu pracy poszczególnych
opraw ma się odbywać poprzez menu sterownika lub oprogramowanie wizualizacyjne. Ze
względu na sposób zarządzania obiektem nie dopuszcza się stosowania modułów
adresowych z ręcznym przełącznikiem trybu pracy. System CBS umożliwia dowolną
konfigurację całego systemu oświetlenia awaryjnego.
Oprawy oświetlenia ewakuacyjnego przewidziano na ścianach i stropach korytarzy i klatek
schodowych zasilane z centralnej baterii przewodem HDGs3x1,5mm 2. Oprawy Ew
zaopatrzyć w piktogramy oznaczające kierunki wyjścia. Minimalne wymagane natężenie
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wynosi 0,5lx na powierzchni drogi ewakuacyjnej lub 1lx w osi drogi ewakuacyjnej. W obiekcie
należy rozmieścić fluorescencyjne znaki wskazujące kierunek ewakuacji wg PN-92/N-0125602 Znaki bezpieczeństwa - ewakuacja. Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego winna być
wykonana zgodnie z PN-EN 1838:2005 (zastosowanie oświetlenia – oświetlenie awaryjne)
oraz PN-EN 50172:2005 (Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego).

2.7.3.Specyfikiacja

opraw oświetleniowych.

Specyfikacja techniczna opraw
symbol oprawy

opis parametru

A1

P - oprawy [W]

dane technizczne
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P - źródeł światła [W]

17,4

prąd zasilania źródła [mA]

250

skuteczność świetlna źródła [lm/W]

160

skuteczność świetlna oprawy [lm/W]

116,33

Ƞopr [%]

75,22

typ źródła

LED na podstawie aluminiowej

CRI

80

temperatura barwowa [K]

4000

składowe widmowe

R3=92,8 ,R6=81,6

trwałość LED [h]

60000 L80/B10

IP

20

IK

02

zakres temperatury pracy oprawy [°C]

5-30

współczynnik utrzymania temperatury barwowej

3

przesłona

PMMA -całkowita transmisja światła 85%

uklad optyczny

PLX

materiał obudowy

blacha stalowa 0,5 mm

kolor obudowy

biały, malowany farbą proszkową UV odporną

wymiar oprawy [mm]

591x115x88

sposób montażu
A2

wbudowana (600x600)

P - oprawy [W]

32

P - źródeł światła [W]

29,6

prąd zasilania źródła [mA]

500

skuteczność świetlna źródła [lm/W]

159,19

skuteczność świetlna oprawy [lm/W]

110,78

Ƞopr [%]

75,23

typ źródła

LED na podstawie aluminiowej

CRI

80

temperatura barwowa [K]

4000

składowe widmowe

R3=92,8 ,R6=81,6

trwałość LED [h]

60000 L80/B10

IP

20

IK

02

zakres temperatury pracy oprawy [°C]

5-30

współczynnik utrzymania temperatury barwowej

3

przesłona

PMMA -całkowita transmisja światła 85%

uklad optyczny

PLX

materiał obudowy

blacha stalowa 0,5 mm

kolor obudowy

biały, malowany farbą proszkową UV odporną

wymiar oprawy [mm]

591x115x88
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sposób montażu
B

wbudowana (600x600)

P - oprawy [W]

40

P - źródeł światła [W]

36,96

prąd zasilania źródła [mA]

1050

skuteczność świetlna źródła [lm/W]

156,93

skuteczność świetlna oprawy [lm/W]

122,85

Ƞopr [%]

84,72

typ źródła

LED na podstawie aluminiowej

CRI

80

temperatura barwowa [K]

4000

trwałość LED [h]

53000 L80/B10

IP

44

IK

04

zakres temperatury pracy oprawy [°C]

5-30

współczynnik utrzymania temperatury barwowej

3

przesłona

PMMA -całkowita transmisja światła 88%

uklad optyczny

MICRO-PRM

materiał obudowy

profil aluminiowy 1,5 mm

kolor obudowy

C

biały, malowany farbą proszkową UV odporną

wymiar oprawy [mm]

596x596x11

sposób montażu

wbudowana

P - oprawy [W]

40

P - źródeł światła [W]

36,96

prąd zasilania źródła [mA]

1050

skuteczność świetlna źródła [lm/W]

156,93

skuteczność świetlna oprawy [lm/W]

119,5

Ƞopr [%]

82,41

typ źródła

LED na podstawie aluminiowej

CRI

80

temperatura barwowa [K]

4000

trwałość LED [h]

53000 L80/B10

IP

44

IK

04

zakres temperatury pracy oprawy [°C]

5-30

współczynnik utrzymania temperatury barwowej

3

przesłona

PMMA -całkowita transmisja światła 85%

uklad optyczny

PLX

materiał obudowy

profil aluminiowy 1,5 mm

kolor obudowy

D

biały, malowany farbą proszkową UV odporną

wymiar oprawy [mm]

596x596x11

sposób montażu

wbudowana

P - oprawy [W]
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P - źródeł światła [W]

8,7

prąd zasilania źródła [mA]

250

skuteczność świetlna źródła [lm/W]

160

skuteczność świetlna oprawy [lm/W]

92

Ƞopr [%]

72,7

typ źródła

LED na podstawie aluminiowej

CRI

80

temperatura barwowa [K]

4000

składowe widmowe

R3=92,8 ,R6=81,6

trwałość LED [h]

60000 L80/B10

IP

44

IK

06

zakres temperatury pracy oprawy [°C]

5-30

współczynnik utrzymania temperatury barwowej

3

przesłona

PC -całkowita transmisja światła 63%

uklad optyczny

PLX

materiał obudowy

profil aluminiowy 1,5 mm
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kolor obudowy

ALU, malowany farbą proszkową UV odporną

wymiar oprawy [mm]

574x50x60

sposób montażu
E

nastropowa/naścienna

P - oprawy [W]

28

P - źródeł światła [W]

25

prąd zasilania źródła [mA]

700

skuteczność świetlna źródła [lm/W]

148,8

skuteczność świetlna oprawy [lm/W]

100,93

Ƞopr [%]

75,97

typ źródła

LED na podstawie aluminiowej

CRI

80

temperatura barwowa [K]

4000

trwałość LED [h]

76000 L90/B10

IP

20/44

IK

04

zakres temperatury pracy oprawy [°C]

5-30

współczynnik utrzymania temperatury barwowej

2

przesłona

PMMA -całkowita transmisja światła 85%

uklad optyczny

PLX

materiał obudowy

odlew aluminiowy 1,5 mm

kolor obudowy

ring biały, malowany farbą proszkową UV odporną

wymiar oprawy [mm]
AW1

Øx165x100

sposób montażu

wbudowana

obudowa

poliwęglan

kolor oprawy

biały

klasa izolacji

II

IP

20

moc led [W]

1

zakres temperatury pracy oprawy [°C]

0-40

czas pracy w trybie awaryjnym [h]

1,2,3

sposób montażu

wbudowana

wymiar oprawy [mm]

95x95x47,7

typ soczewki

asymetryczna

strumień świetlny oprawy [lm]

140

rodzaj systemu oświetlenia awaryjnego
AW2

centralna bateria

obudowa

poliwęglan

kolor oprawy

biały

klasa izolacji

II

IP

20

moc led [W]

1

zakres temperatury pracy oprawy [°C]

0-40

czas pracy w trybie awaryjnym [h]

1,2,3

sposób montażu

wbudowana

wymiar oprawy [mm]

95x95x47,7

typ soczewki

korytarzowa

strumień świetlny oprawy [lm]

150

rodzaj systemu oświetlenia awaryjnego
AW3

centralna bateria

obudowa

poliwęglan

kolor oprawy

biały

klasa izolacji

II

IP

20

moc led [W]

1

zakres temperatury pracy oprawy [°C]

0-40

czas pracy w trybie awaryjnym [h]

1,2,3

sposób montażu

wbudowana

wymiar oprawy [mm]

95x95x47,7
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typ soczewki

symetryczna/szeroka

strumień świetlny oprawy [lm]

140

rodzaj systemu oświetlenia awaryjnego
EW

centralna bateria

obudowa

poliwęglan

kolor oprawy

biały

klasa izolacji

II

IP

20

moc led [W]

1,2

zakres temperatury pracy oprawy [°C]

0-40

czas pracy w trybie awaryjnym [h]

1,2,3

sposób montażu

nastropowa/naścienna

wymiar oprawy [mm]

310x250x20

rozpoznawalność znaku [m]

30

rodzaj systemu oświetlenia awaryjnego

2.7.4.Instalacja

centralna bateria

gniazd wtykowych 1-faz.

Instalacja obejmuje zasilanie gniazd 1-faz.. Rozmieszczenie gniazd przyjęto wg P.T.
technologii. Zasilanie ich odbywa się z tablic oznaczonych jako TSR i TSN przewodami typu
YDYp 3x2,5 układanymi w tynku. W pomieszczeniach wilgotnych i przy umywalkach gniazda
szczelne.
2.7.5.Instalacja

siłowa

Obejmować będzie zasilanie układów wentylacji wywiewno-nawiewnej z pomieszczeń
szpitalnych, nawilżaczy, dźwigów itp. Rozdzielnice wentylatorni RW przewiduje się w
miejscach pokazanych na rzutach. Wszelkie podłączenia w RZS elementów automatyki wraz
z rozruchem układów powinien być wykonany przez serwis producenta wentylacji lub firmę
przez nich upoważnioną zgodnie z DTR tych urządzeń. Dostawa RZS wraz z elementami
automatyki central wentylacyjnych oraz ich oprzewodowaniem ujęte są w P.T. instalacji
sanitarnych.

2.7.6.Instalacja

sygnalizacji przyzywowej

Zaprojektowano system przyzywowy „ABB Signal”. Centralkę przywoławczą projektuje
się umieścić w punkcie nadzoru pom 0.5.4. Nad drzwiami łazienek i WC pacjentów
projektuje się wskaźniki pomieszczenia, które będą określać i sygnalizować, z którego
pomieszczenia pochodzi sygnał przywoławczy. Przyciski przywoławcze ze sznurkiem
spuszczonym na wysokość ok. 0.3 m od posadzki przewiduje się we wszystkich łazienkach
pacjentów. Kasowanie sygnału akustycznego jest możliwe z pokoju pielęgniarek, zaś sygnału
świetlnego dopiero kasownikiem w pomieszczeniu z którego nastąpiło przywołanie.
Instalację przywoławczą wykonać wg załączonego schematu oraz zgodnie z dokumentacją
techniczną producenta. Oprzewodowanie wg schematów instalacji przyzywowej.

2.7.7.Zasilanie

central wentylacyjnych

Zasilanie central wentylacyjnych projektuje się z rozdzielni piętrowej TPN.5.-1.
Centrala nr 1 usytułowana jest na dachu i będzie zasilana kablem YKYżo5x4mm 2. Kabel
poza pomieszczeniami rehabilitacji układać w kanele PCV, natomiast na dachu w korutku
kablowym 50mm. Trasę kabla pokazano na rys E-04. Centrala nr2 zlokalizowana jest w pom.
0.5.18 i będzie zasilana przewodem YDYżo3x2,5mm 2.
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2.7.8.Zasilanie

kurtyny powietrznej

Zasilanie kurtyny powietrznej projektuje się z rozdzielni piętrowej TPN.5.-1.
przewodem YDYżo3x2,5mm2.
2.7.9.Zasilanie

zasilacza pożarowego

Zasilanie zasilacza pożarowego projektuje się z rozdzielni głównej RG z przed
wyłącznika pożarowego przewodem HDGs3x1,5mm2. W rozdzielni RG należy zamontować
zabezpieczenie B10A jednofazowe.
2.7.10. Wyłączenie wentylacji w czasie pożaru
Projektuje się w rozdzielni TPN.5.-1zasilanie central wentylacyjnych i kurtyny
powietrznej przez stycznik, który wyłączy zasilanie automatycznie podczas pożary sygnałem
z centrali SSP. Stycznik zasilany będzie z modułu DO instalacji SSP poprzez styk rozwierny.
Zasilanie cewki stycznika z modułu DO przewodem HDGs2x1,5mm2.
2.7.11. Ochrona od porażeń
Jako ochronę przed dotykiem bezpośrednim przyjęto zastosowanie izolacji części
czynnych. Jako ochronę od porażeń przed dotykiem pośrednim (ochrona dodatkowa)
zastosowano samoczynne wyłączenie w przypadku przekroczenia wartości napięcia
dotykowego realizowane przez bezpieczniki z wkładkami topikowymi,
wyłączniki z
wyzwalaczem elektromagnetycznym oraz wyłączniki różnicowoprądowe w układzie
sieciowym TN-C-S. Rozdzielenie przewodu PEN na przewód ochrony PE i neutralny N
następuje w rozdzielni głównej RGNN. Punkt ten musi być uziemiony. Należy zwrócić
szczególną uwagę , aby przewody N i PE poza punktem podziału nie były ze sobą łączone.

2.7.12.

Połączenia wyrównawcze miejscowe i główne

We wszystkich pomieszczeniach wyposażonych w wannę lub natrysk należy wykonać
połączenia wyrównawcze miejscowe. Na poziomie niskiego parteru projektuje się ułożenie
bednarki FeZn25x4mm jako głównej szyny wyrównawczej budynku. Metalowe rury
technologiczne, sanitarne i inne połączyć między sobą stosując typowe obejmy dwudzielne
oraz połączyć z główną szyną wyrównawczą budynku. Na poszczególnych
modernizowanych kondygnacjach wzdłuż ściany korytarza ułożyć przewód LY16 mm 2, do
którego należy łączyć połączenia wyrównawcze łazienek, rury wodne i gazów medycznych,
kanały wentylacji mechanicznej itd. Przewód LY16 mm połączyć w tablicach rozdzielczych do
szyny PE, do niej podłączyć także zaciski ochronne wszystkich tablic w szachcie.

2.7.13.

Instalacja ochrony przepięciowej

W tablicy piętrowej TPN.5.-1 projektuje się II stopień.

Instalacja odgromowa centrali wentylacyjnej.
Centrala nr 1 usytułowana jest na dachu i wymaga ochrony odgromowej. Projektuje
się dwa maszty odgromowe o wysokości 4m rozmieszczone zgodnie z rys. E-04. Maszty
odgromowe podłączyć drutem FeZn fi 8mm poprzez złącza krzyżowe do istniejącej instalacji
odgromowej budynku. Drut układać na systemowych bloczkach do instalacji odgromowej.
2.7.14.
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2.8. DEMONTAŻE
Należy zdemontować i zutylizować oprawy ze źródłami światła, osprzęt elektroinstalacyjny
oraz rozdzielnię elektryczną.
2.9. UWAGI KOŃCOWE
-

-

-

-

-

-

-

-

Niniejszy opis stanowi integralną część projektu ;
Wszystkie prace muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami a w
szczególności z PN-IEC 60364 i przepisami oraz z zachowaniem obowiązujących
zasad i przepisów BHP ;
Przy przekazywaniu obiektu do eksploatacji wykonawca obowiązany jest dostarczyć
zleceniodawcy dokumentację powykonawczą, a w szczególności:
- Dokumentację techniczną z naniesionymi ewentualnymi zmianami.
- Protokół badań rezystancji izolacji
- Protokół badań skuteczności ochrony przeciwporażeniowej
- Protokół badań natężenia oświetlenia
- Certyfikaty lub deklaracje zgodności wydane dla wyrobów stosowanych
w instalacjach elektrycznych
Zaproponowane w niniejszym projekcie aparaty, urządzenia itp. za zgodą Inwestora i
Projektanta mogą być zamienione na równoważne, lecz o nie gorszych parametrach
szczegółowych
Nie wyklucza się istnienia niezidentyfikowanych kabli i przewodów na terenie
Inwestycji, które mogą zasilać istniejące odbiory ; w tym przypadku sposób ich
zabezpieczenia , przełożenia lub modernizacji należy skonsultować ze służbami
eksploatacyjnymi Szpitala i projektantem instalacji elektrycznych.
Inwentaryzacja istniejących kabli została przeprowadzona w jak najlepszej wierze ze
wszystkich dostępnych na czas opracowywania projektu źródeł.
Wszystkie elementy nie ujęte w opracowaniu (opis, specyfikacja, rysunki) a zdaniem
Wykonawcy niezbędne do prawidłowej pracy instalacji elektrycznych nie zwalniają
Wykonawcy z ich dostarczenia i montażu
W przypadku błędu, pomyłki lub wątpliwości interpretacyjnych Wykonawca , przed
złożeniem oferty, winien wyjaśnić sporne kwestie z Inwestorem, który jako jedyny jest
upoważniony do wprowadzenia zmian. Wszelkie niesygnalizowane niejasności będą
interpretowane na korzyść Inwestora
Rysunki i część opisowa łącznie z przedmiarem robót są dokumentami wzajemnie się
uzupełniającymi. Wszystkie elementy ujęte w opisie, a nie ujęte na rysunkach lub
odwrotnie winne być traktowane tak jakby ujęte były w obu. W przypadku rozbieżności
(w trakcie ofertowania) należy zgłosić ten problem Inwestorowi a on w porozumieniu z
Biurem projektowym będzie zobowiązany do pisemnego rozstrzygnięcia wynikającego
problemu
Realizację robót elektrycznych należałoby zlecić firmie mogącej wykazać się
doświadczeniem w wykonawstwie obiektów służby zdrowia (ze względu na wysoko
specjalistyczny charakter robót elektrycznych)
Autor projektu
mgr inż. Krzysztof Kulesza

15

2.10. SPIS RYSUNKÓW
1.
2.
3.
4.
5.

Instalacja oświetleniowa niski parter
Instalacja gniazd 230/400V niski parter
Schemat tablicy TPN.5.-1
Zasilanie centrali nr 1 i instalacja odgromowa
Schemat instalacji przyzywowej
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