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OPIS TECHNICZNY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. PRZEDMIOT INWESTYCJI
Przedmiotem opracowania jest przebudowa I piętra istniejącego budynku szpitala tzw. „części starej” na potrzeby Oddziału Chorób
Wewnętrznych Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Nowym Dworze Gdańskimi przy ul. Dworcowej 12 polegającej na
dostosowaniu I piętra do istniejących wymagań medycznych, sanitarnych
Przedmiotowa inwestycja nie ingeruje w zagospodarowanie terenu, które pozostawia się bez zmian. Przyłącza mediów
istniejące pozostają również bez zmian.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Zlecenie inwestora:
 Wytyczne projektowe przekazane przez Inwestora
 Wizja lokalna i inwentaryzacja obiektu
 Uzgodnienia z Inwestorem dokonywane na bieżąco w trakcie projektowania
 Obowiązujące przepisy i normy
 Aktualna mapa w skali 1: 500 do celów opiniodawczych

3. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI
3.1. WIELKOŚĆ, UKSZTAŁTOWANIE I PRZEZNACZENIE TERENU:
Działka nr 671/1 stanowi teren we władaniu Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim
Zakres opracowania przedstawiono na rys. S_01.
 Budynek tzw. „część stara” znajduję się w północno - wschodniej części kompleksu szpitalnego
 Wejścia do tzw. „części starej”
1. wejście dla pieszych od strony północnej ( od ul. Dworcowe na poziomie parteru)
2. wejście dla pieszych od strony południowej ( od podwórka Szpitala na poziomie parteru)
3. wejście dla pieszych od strony południowej ( od podwórka Szpitala na poziomie piwnicy)
 Od strony zachodniej budynku znajduje się łącznik, który pełni rolę węzła komunikacyjnego pomiędzy częściami Szpitala
 Od strony zachodniej do budynku tzw. część stara” przylega tzw. „cześć nowa” Szpitala z Izba przyjęć , Oddziałem
Wewnętrznym i Zakładem Opiekuńczo Leczniczym
 Od strony zachodniej Kompleksu Szpitalnego zlokalizowane są miejsca postojowe – stanowiska utwardzone, wiata dla
karetek oraz tlenownia
 Od strony południowej w odległości około 20,0m od „części starej” Szpitala znajduję się budynek Pralni i warsztatu
 Od strony południowo-wschodniej w odległości około 52,0m znajduje się budynek Archiwum, w odległości około 43,0m
budynek Kotłowni oraz w odległości około 33,0m Agregatornia
 Znaczna część terenu kompleksu szpitalnego pokryta jest zielenią – częściowo zagospodarowaną ( uporządkowaną)

3.2. SĄSIEDZTWO
Bezpośrednio do tzw.” części starej” (strona zachodnia) przylega łącznik z podjazdem dla karetek, który pełni funkcje węzła
komunikacyjnego między tzw. „stara i nową” częścią Szpitala. Jednocześnie budynek „nowy” znajduje się w odległości ok. 12,0m od
budynku „starego”. Od strony południowej i południowo-zachodniej i zachodniej budynku znajdują się tereny zielone Szpitala (
trawniki, zadrzewienia, krzewy)
Szpital od strony północnej graniczy z działką 674/3 i 674/4 na której znajduję się budynek mieszkalny wielorodzinny, od strony
północno-wschodniej z budynkiem Poczty Polskiej . Od strony wschodniej i południowej z zabudowa jednorodzinną od strony
południowo-zachodniej z budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi. Od strony północnej znajduje się wjazd na teren działki od ul.
Dworcowej.

3.3. BUDYNEK W GRANICACH OPRACOWANIA – „ BUDYNEK GŁÓWNY – BLOK A”
Budynek zwany „starą częścią” na planie prostokąta o wymiarach ok. 34,40 x 15,60. Obiekt jest trzykondygnacyjny, całkowicie
podpiwniczony.

3.4. KOMUNIKACJA
Obsługa komunikacyjna działek nr 671/1:
 istniejące wjazdy od ul. Dworcowej
 istniejący wjazd od ul. Sienkiewicza

3.5 ZIELEŃ


Cały obszar działki pokryty zielenią niską i średniowysoką częściowo zagospodarowaną.
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3.6. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA










Sieć wodociągowa na terenie Szpitala -istniejące przyłącza
Sieć kanalizacyjna na terenie Szpitala - istniejące przyłącza
Kanalizacji deszczowej na terenie Szpitala - istniejące przyłączą
Sieć gazowa na terenie Szpitala –nie posiada odbiorników na gaz ziemny
Sieć ciepłownicza na terenie Szpitala zasilana z sieci miejskiej – istniejące przyłącza
Sieć elektroenergetyczna na terenie Szpitala – istniejące przyłącza
Stacja trafo na terenie Szpitala( zasilanie podstawowe) – istniejąca
Zasilanie rezerwowe z trafo + zespół prądotwórczy, jako zasilanie awaryjne - istniejące
Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru stanowi sieć hydrantów zewnętrznych – istniejące

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI
Nie projektuje się zmian w zagospodarowaniu terenu

5. OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY
Budynek Szpitala Powiatowego centrum Zdrowia w Nowym Dworze Gdańskim przy ul. Dworcowej 12 nie znajduje się w strefie
ochrony konserwatorskiej, nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie znajduje się w strefie archeologicznej i w strefie obserwacji
archeologicznej.
Budynek jest ujęty w Gminnej Ewidencji Zabytków gminy Nowy Dwór Gdański ze względu na swe waloru architektoniczne i
historyczne. Prace budowlane przy obiektach znajdujących się w/w wykazie podlegają uzgodnieniu w trybie art. 38 ust.3 i 4 ustawy
Prawo Budowlane (Dz. U. z 2017 poz. 1332 ze zmianami).

6. WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ
Działka ani teren zamierzenia budowlanego nie znajduje się w granicach terenu objętego ryzykiem szkód górniczych - budynek nie
podlega wymogom ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o prawie geologicznym i górniczym (Dz. U. z 2011r. poz. 163 poz.981). Teren nie
jest narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych.

7. OCHRONA ŚRODOWISKA
Inwestycja nie jest zaliczona do przedsięwzięć mogących wpływa negatywnie na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań
związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko w rozumieniu
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r i nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o
której mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. – prawo ochrony środowiska.
Niniejsze przedsięwzięcie nie stanowi zagrożenia dla otaczającego środowiska oraz zdrowia i higieny użytkowników.
Odpady komunalne będą transportowane w zamkniętych pojemnikach do kontenera na terenie Szpitala a następnie będą odbierane
przez firmę zewnętrzną na zasadach dotychczasowych obowiązujących w Szpitalu.
Odpady medyczne będą gromadzone w specjalnych pojemnikach i krótkotrwale przechowywane w wydzielonym pomieszczeniu a
następnie transportowane do magazynu odpadów medycznych na terenie Szpitala. Wszystkie zużyte i przeterminowane materiały
wymagające utylizacji będą wywożone do spalarni odpadów w ramach kontraktu z wyspecjalizowaną firmą.
Projektowana przebudowa nie powoduje zwiększenia ilości odpadów.

8. EMISJA HAŁASU
Rodzaj, charakter i sposób użytkowania obiektu nie będą powodować emisji ponadnormatywnego hałasu oraz drgań, a także
promieniowania na środowisko.

9. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA
Do wyznaczenie obszaru oddziaływania planowanej przebudowy uwzględniono następujące akty prawne:
 Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2016r. poz. 290 j.t. z późniejszymi zmianami)
 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.2016.poz. 778,904; 964, 1250,
1579 j.t.)
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2015r. poz 1422 z późniejszymi zmianami.)
 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w
środowisku.
 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu
Obszar oddziaływania obiektu budowlanego:
Planowana przebudowa I piętra tzw. „część stara” istniejącego budynku Powiatowego Centrum Zdrowia Sp z o.o. w Nowym Dworze
Gdańskim przy ul. Dworcowej 12 nie ingeruje w zagospodarowanie. W obszarze oddziaływania planowanej inwestycji znajdują się
obiekty zlokalizowane na działce nr 671/1.
1. Realizowana przebudowa nie powoduje ograniczenia dostępu do drogi publicznej, możliwości korzystania z wody,
kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz środków łączności przez osoby trzecie w obszarze oddziaływania obiektu.
2. Budynek nie wpływa negatywnie na dostęp światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi w
budynkach na działkach sąsiednich.( §13.1 WT)
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3.

4.

5.

Usytuowanie budynku z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe ( §271-273 i 213 WT) projektowany budynek zalicza się do
kategorii ZLII. Ściany zewnętrzne istniejącego budynku, niebędące ścianami oddzielenia pożarowego wykonane są z
materiałów NRO i posiadają klasę odporności ogniowej określoną wg §216 ust.1 WT. Pokrycie dachu wykonano z
materiału NRO – papa termozgrzewalna. Prawie wszystkie działki budowlane graniczące z terenem inwestycji są
zabudowane. Budynek podlegający przebudowie spełnia wymagania §271-273 w odniesieniu do istniejącej i potencjalnej
zabudowy na działkach sąsiednich, w związku, z czym nie powoduje objęcia tych działek obszarem oddziaływania.
Inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko lub przedsięwzięć mogących
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Inwestycja nie jest uciążliwa dla środowiska oraz okolicznej przyrody
na działkach sąsiednich. Nie wyznacza się strefy ochronny wykraczających poza granice działki objętej inwestycja.
Budynek nie jest źródłem uciążliwości wykraczających poza granice działki objętej inwestycją . Budynek nie powoduje
uciążliwości związanych z hałasem, wibracjami, zakłóceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a także
zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

Opracowanie:
mgr inż. arch. Magdalena Łagowska
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OPIS TECHNICZNY ARCHITEKTURA
1. DANE OGÓLNE
1.1. INWESTOR
Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku ul. Armii Krajowej 105/106; 82 - 200 Malbork

1.2. OBIEKT
Budynek tzw. „część stara” Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim ul. Dworcowa 12; 82 – 100 Nowy
Dwór Gdański

1.3. TEMAT OPRACOWANIA
Temat opracowania dotyczy przebudowy I piętra istniejącego budynku tzw. „starej części” na potrzeby Oddziału Chorób
Wewnętrznych .Budynek wchodzi w skład kompleksu Powiatowego centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim ul.
Dworcowa 12; 82 – 100 Nowy Dwór Gdański

2 PODSTAWA OPRACOWANIA I MATERIAŁY WYJŚCIOWE


















Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie z dn. 12 kwietnia 2002 r. Dz. U. Nr. 75 z późniejszymi zmianami
Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994 r. z późniejszymi zmianami Dz.U. z 2010r. nr 243, poz.1623, z późniejszymi zmianami
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny
odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą
Wytyczne Inwestora zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia S.I.W.Z.
Koncepcja zaakceptowana przez Inwestora - pismo z dnia 15.10.2019r
Inwentaryzacja pomieszczeń budowlano – instalacyjna istniejącego obiektu w zakresie potrzebnym do opracowania
dokumentacji
Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego dla Szpitala w Nowym Dworze Gdańskim ul. Dworcowa 12 opracowana w
listopadzie 2016r przez specjalistę ochrony przeciwpożarowej st. kap. w st. spocz. mgr Marka Romana i aktualizowana w
listopadzie 2018r. przez technika pożarnictwa Andrzeja Długokęckiego
Ekspertyza techniczna dotycząca stanu ochrony przeciwpożarowej obiektu Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w
Nowym Dworze Gdańskim ul. Dworcowa 12 opracowana w październiku 2019r przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń
przeciwpożarowych mgr inż. Leszek Chimowicz i rzeczoznawcę budowlanego inż. Józefa Chamielec.
Postanowienie Pomorskiego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej z dnia 29 listopada 2019r. znak:
WZ.5595.286.3.2019.BG w sprawie spełnienia wymagań , w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w sposób określony w
ekspertyzie technicznej § 236 ust.4, § 239 ust.4, § 244 ust.1, § 256 ust.3, § 271 ust.11 w inny sposób niż podano w § 68
ust.1, § 216 ust.1, § 218 ust.1, § 235 ust.14 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
ochrony warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U z 2019r poz. 1068 ze zm.)
Postanowienie Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej z dnia 29 listopada 2019r. znak:
WZ.5595.287.3.2019.BG w sprawie zastosowania rozwiązań zamiennych w stosunku do wymagań wymienionych w § 20
ust.3 w związku z § 19 ust.1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i terenów (Dz. U Nr 109, poz. 719 ze zm.)
Postanowienie Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej z dnia 29 listopada 2019r. znak:
WZ.5595.288.3.2019.BG w sprawie zastosowania rozwiązań zamiennych w stosunku do wymagań wymienionych w § 12
ust.7 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpożarowego
zapotrzebowania w wodę oraz dróg pożarowych
Uzgodnienie Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 28 listopada 2019r. znak:
ZN.5183.653.2019.KK polegającej na przystosowaniu części budynku szpitala zlokalizowanego przy ul. Dworcowej 12 w
Nowym Dworze Gdańskim dla nowych potrzeb medycznych
Mapa sytuacyjno – wysokościowa

3 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego przebudowy istniejących pomieszczeń I piętra
tzw. „części starej” budynku Powiatowego Centrum Zdrowia w Nowym Dworze Gdańskim na potrzeby Oddziału Chorób
Wewnętrznych zlokalizowanego na terenie kompleksu Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim.
Celem opracowania jest:
 przebudowa pomieszczeń I piętra na potrzeby Oddziału Chorób Wewnętrznych
 dostosowanie budynku do aktualnych wymagań Rozporządzenie Ministra Infrastruktury nr 690 z dnia 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - z późniejszymi
zmianami (Dz. U. Nr 75 z dnia 15.06.2002r.)
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dostosowanie Oddziału do przepisów zawartych w Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w
sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego
działalność leczniczą
dostosowanie budynku do bezpieczeństwa pożarowego zgodnych z postanowieniem Komendanta Wojewódzkiej
Państwowej Straży Pożarnej z dnia 29 listopada 2019r. znak: WZ.5595.288.3.2019
wymiana wewnętrznych instalacji sanitarnych, elektrycznych, wentylacyjnych i teletechnicznych

4. OPIS OGÓLNY
4.1. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI I KUBATUR BUDYNKU
PARAMETRY LICZBOWE
Powierzchnia zabudowy:
Powierzchnia użytkowa ( całkowita):
Powierzchnia użytkowa objęta opracowaniem :
Kubatura budynku:
Kubatura objęta opracowaniem:
Ilość kondygnacji podziemnych
Ilość kondygnacji naziemnych

BUDYNEK tzw. „ cześć stara”
około 500,00 m2,
około 1 625,46 m2
368,34 m2
około 5 908,70 m3
około 1 512,00 m3
3 kondygnacje

4.2. PARAMETRY TECHNICZNE BUDYNKU
PARAMETRY TECHNICZNE BUDYNKÓW
BUDYNEK tzw. „cześć stara”
Wysokość kondygnacji:
3,45 - 4,15 m
Wysokość kondygnacji brutto:
3,75 – 4,45 m
Kategoria zagrożenia ludzi:
ZL II
Wymagana kasa odporności ogniowej budynku:
B
Wysokość budynku mierzona od poziomu terenu
około11,70 m
przy najniżej położonym wejściu do budynku :
Grupa wysokości:
Niski ( N)
Długość budynku:
około. 34,40 m
Szerokość budynku:
około. 15,60 m
Ilość kondygnacji nadziemnych:
3
Ilość kondygnacji podziemnych:
-

4.3. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO
Budynek będący przedmiotem opracowania jest bryłą, która składa się z dwóch części tzw. :części starej ,i „części nowej”” wraz z
pozostałymi zabudowaniami stanowią zespół budynków Powiatowego Centrum Zdrowia Sp z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim przy
ul. Dworcowej 12. Przedmiotowy budynek położony jest w południowo-wschodniej części działki 671/1
Budynek szpitala – tzw. „część stara”( wielokrotnie przebudowywana i modernizowana): Obiekt trzykondygnacyjnym, całkowicie
podpiwniczony, połączony z tzw.:” częścią nową” Szpitala. Budynek szpitala objęty opracowaniem składa się z dwóch segmentów.
Segment A wzniesiony w roku 1898 (Dawna nazwa obiektu Auguste - Viktoria - Krankenhaus ) i Segment B w zniesiony ok 1954
roku. Cały budynek na planie prostokąta, o wymiarach ok. 33,80 x 13,75m. Budynek obsługiwany jest przez pion komunikacyjny
składający się z klatki schodowej łączącej piwnice z I piętrem i klatki schodowa łączącej I piętro z nieużytkowym poddasz oraz dźwig
szpitalny. Winda umożliwiają dostęp do wszystkich kondygnacji szpitala osobom niepełnosprawnym oraz transport na wszystkie
kondygnacje w budynku bez konieczności pokonywania różnicy wysokości między nimi za pomocą schodów.
Główne wejście zlokalizowane jest od ul. Dworcowej (strona północna), dodatkowe wejście wraz z pochylnią dostosowaną dla osób
niepełnosprawnych zlokalizowane jest od podwórza (strona południowa).
W piwnicy: znajduje się węzeł cieplny, pomieszczenia archiwum, szatnie dla personelu i pacjentów szpitala, pomieszczenia
magazynowe, odpadów medycznych, maszynownia dźwigu oraz pomieszczenia po byłej kotłowni.
Na parterze: umieszczono poradnie szpitalne.
Na I piętrze: znajdują się pomieszczenia administracji szpitala ,magazyny oraz szkoła rodzenia.
Na poddaszu: znajdują się pomieszczenia nieużytkowe po byłym laboratorium analitycznym.
Budynek wybudowany w technologii tradycyjnej
Konstrukcje budynku stanowią:
 ściany fundamentowe zewnętrzne i wewnętrzne. gr. ok. 53cm z cegły pełnej na zaprawie wapiennej
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ściany zewnętrzne nośne - o gr. ok. 53cm- z cegły pełnej na zaprawie wapiennej
ściany wewnętrzne (nośne) o gr. od 24 -42 cm- z cegły pełnej na zaprawie -wapiennej
ściany działowe: gr. 9 i 12cm z cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej oraz gipsowo kartonowe na ruszcie
stalowym
stropy segment A - nad piwnicą łukowe murowane z cegły pełnej na zaprawie cementowej. Stropy na pozostałych
kondygnacjach masywne – strop Klein
stropy segment B - nad piwnicą łukowe murowane z cegły pełnej na zaprawie wapiennej oraz żelbetowe oparte na belkach
stalowych. Stropy nad wyższymi kondygnacjami drewniane listwowe
podciągi i nadproża : Nadproża łukowe i klinowe murowane z cegły pełnej oraz w postaci dwuteowników stalowych
dach: konstrukcja drewniana o ustroju jętkowym rozstaw osiowy krokwi ok. 75-80cm ( przekrój krokwi 12x16cm) pokryty
papą
klatki schodowe: dwubiegowe schody kamienne do wysokości I piętra :w piwnicy betonowe częściowo zabiegowe oraz
schody na poddasz nieużytkowe dwubiegowe drewniane
kominy wentylacyjne i spalinowe – murowane z cegły pełnej.

Elementy wykończeniowe:
 stolarka okienna: PCV
 stolarka drzwiowa wewnętrzna: drewniana , częściowo aluminiowa
 balustrady: stalowe
 stopnie schodów i podesty: kamienne ( do wysokości I piętra) i drewniane( prowadzące na poddasze nieużytkowe)
 posadzki i podłogi: na podbudowie betonowej ułożone na stropach odcinkowych oraz posadzce na gruncie w piwnicy,
wykończone szlichtą cementową i lastrykiem, płytkami ceramicznymi i grosowymi lub wykładzinami PCV w zależności od
przeznaczenia pomieszczeń,
 tynki: cementowo-wapienny wykończone farbą emulsyjną, olejną w pomieszczeniach mokrych wyłożone płytkami
ceramicznymi
 sufity tynki cementowo-wapienne malowane farba emulsyjną,
Budynek wyposażony jest w instalacje:
 wodociągową
 kanalizację sanitarną
 kanalizację deszczową
 c.o.
 elektryczną
 teletechniczną
 telefoniczną
 wentylacja: grawitacyjna,

4.4. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO
Budynek pełni funkcję obiektu użyteczności publicznej. Na I piętrze projektuje się zmianę funkcji poszczególnych pomieszczeń w
celu stworzenia Oddziału Chorób Wewnętrznych. W ramach opracowania wprowadza się zmiany wymagane obecnie
obowiązującymi przepisami w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu
wykonującego działalność leczniczą. (Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012) oraz dostosowanie do obecnie
obowiązujących standardów higienicznych.
Na I piętrze utworzony zostanie Oddział Chorób Wewnętrznych ( 25 łóżek) Dla pacjentów przewidziano pokoje 2, 4 i 5 łóżkowe. W
celu uzyskania jak największej liczby łóżek tylko dwa pokoje łóżkowe wyposażono w węzły sanitarne. Pozostałe pokoje łóżkowe
mogą korzystać z ogólnych węzłów sanitarnych. Zaprojektowano dwa węzły sanitarne wyposażone w umywalkę, ustęp i natrysk w
tym jeden dostosowany dla pacjentów niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Łazienkę wyposażono
dodatkowa w uchwyty umożliwiające korzystanie z urządzeń.
W efekcie projektowanej przebudowy powstaną:
 pokój 4 - łóżkowy z własnym węzłem sanitarnym szt. 1 ( umywalka ,miska ustępowa, natrysk)
 pokój 2 - łóżkowy z własnym węzłem sanitarnym szt. 1 ( umywalka ,miska ustępowa, natrysk)
 pokój 5 - łóżkowy szt. 1
 pokój 4 - łóżkowy szt. 3
 pokój 2 - łóżkowy szt. 1
 gabinet diagnostyczno – zabiegowy
 punkt pielęgniarski z pokojem przygotowawczo – pielęgniarskim
 pokój ordynatora
 pokój lekarzy
 pokój oddziałowej i sekretariat
 pokój socjalny
 kuchnia oddziałowa
 węzły sanitarny dla pacjentów w tym dla pacjentów niepełnosprawnych
 wc dla personelu,
 magazyn bielizny czystej,
 brudownik
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pomieszczenie porządkowe

FUNKCJIA POMIESZCZEŃ:
BUDYNEK A I PIĘTRO – ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH
NR. POM.

NAZWA POMIESZCZENIA

RODZAJ POSADZKI

POW. [ m2]

WYSOKOŚĆ
POM. [ cm]

1/01

POKÓJ LEKARZY

wykładzina PCV

14,04

1/02

POKÓJ 2- ŁÓŻKOWY

16,68

1/03

GABINET DIAGNOSYYCZNO - ZABIEGOWY

wykładzina PCV
wykładzina PCV

300
300

16,01

300

1/04

POKÓJ 4- ŁÓŻKOWY

wykładzina PCV

29,03

300

1/05

WĘZEŁ SANITARNY

płytki gresowe

3,35

250

1/06

płytki gresowe

7,56

250

1/07

KUCHNIA ODDZIAŁOWA
MAGAZYN BIELIZNY CZYSTEJ

wykładzina PCV

2,33

250

1/08

BRUDOWNIK

płytki gresowe

4,00

250

1/09

płytki gresowe

5,21

250

1/10

WĘZEŁ SANITARNY –
KOBIET/NIEPEŁNOSPRAWNYCH
POKÓJ 4- ŁÓŻKOWY

wykładzina PCV

25,30

300

1/11

WĘZEŁ SANITARNY - MĘŻCZYZN

płytki gresowe

5,51

300

1/12

POKÓJ 4- ŁÓŻKOWY

wykładzina PCV

25,30

300

1/13

POKÓJ 4- ŁÓŻKOWY

wykładzina PCV

28,14

300

1/14

POKÓJ 5- ŁÓŻKOWY

wykładzina PCV

31,88

330

1/15

PUNKT PIELĘGNIARSKI

wykładzina PCV

5,91

270

1/16

POKÓJ PRZYGOTOWAWCZO - PIELĘGNIARSKI

wykładzina PCV

9,86

300

POMIESZCZENIE SOCJALNE

wykładzina PCV

5,00

220

WC PERSONELU

płytki gresowe

3,68

250

POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE

płytki gresowe

4,03

250

WĘZEŁ SANITARNY

płytki gresowe

4,93

270

POKÓJ 2- ŁÓŻKOWY

wykładzina PCV

17,30

300

POKÓJ ORDYNATORA

wykładzina PCV

9,18

250

12,04

270

1/24

POKÓJ ODDZIAŁOWEJ / SEKRETARIAT
KORYTARZ

wykładzina PCV
wykładzina PCV

34,34

1/25

KORYTARZ

wykładzina PCV

42,04

270
270

KORYTARZ

wykładzina PCV

5,71

270

1/17
1/18
1/19
1/20
1/21
1/22
1/23

1/26

SUMA

368,34

4.5. ZATRUDNIENIE NA NAJLICZNIEJSZEJ ZMIANIE
Orientacyjne zatrudnienie dla projektowanego Oddziału Chorób Wewnętrznych
 personel - do 9 osób na najliczniejszej zmianie

5. OPIS ROBÓT BUDOWLANYCH
5.1. ROBOTY WYBURZENIOWE, ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE
I PIĘTRO:
 częściowe wyburzenie ścian działowych – murowanych z cegły wynikające ze zmiany funkcji pomieszczeń wg rys.A_02
 wyburzenie i poszerzenie części otworów drzwiowych wg rys.A_02
 zerwanie wykładzin PCV, linoleum
 skucie wszystkich istniejących okładzin podłogowych z płytek ceramicznych
 skucie wszystkich istniejących okładzin ściennych z płytek ceramicznych
 skucie warstw posadzkowych gr. ok.5 cm ( do istniejącej warstwy izolacyjnej) w łazienkach, w których wykonane zostaną
natryski posadzkowe
 demontaż zniszczonej podłogi na stropie drewnianym
 demontaż poszycia drewnianego wraz ze ślepym pułapem ( usunięcie podsypki żużlowej)
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demontaż istniejącej wewnętrznej stolarki okiennej wraz z ościeżnicami wg rys. A_02
demontaż istniejących drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicami wg rys. A_02
demontaż istniejących sufitów
demontaż istniejącego oświetlenia
demontaż kratek ściekowych
demontaż rolet wewnętrznych
demontaż całego osprzętu sanitarnego przy fartuchach z glazury w punktach umywalkowych ( lustra, pojemniki na papier,
pojemniki na mydło i środki dezynfekcyjne, wieszaki)
demontaż całej armatury sanitarnej ( natryski, umywalki, ustępy)
demontaż baterii umywalkowych i prysznicowych
demontaż wszystkich kratek wentylacyjnych
demontaż wszystkich instalacji wod-kan, c.o.,elektrycznych i teletechnicznych

UWAGA:
1. Przed rozpoczęciem prac rozbiórkowych i wyburzeniowych trzeba zrobić wszystkie niezbędne zabezpieczenia, czyli:
zabezpieczyć wszystkie przejścia w zasięgu robót.
2. Zależnie od warunków rozbiórkę wykonywać ręcznie (używając młotów i kilofów) albo mechanicznie – używając młotów
elektrycznych i pneumatycznych oraz pił tarczowych. Gruz trzeba od razu usuwać z budynku, aby nie obciążał stropów.
Rozbiórkę działowych ścian murowanych rozpoczyna się od skucia tynku, a następnie kolejno, warstwami, od góry do
poziomu podłogi, zdejmuje się elementy, z których są wykonane. Prace wykonuje się z podestów lub lekkich
przestawnych rusztowań. Murowanych ścian nie wolno przewracać na strop.
3. Szczegółowy zakres prac rozbiórkowych zostanie podany w projekcie wykonawczym z podziałem na branże

5.2. ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH
I PIĘTRO:
 wydzielenie nowych pomieszczeń według nowego układu funkcjonalnego i zgodnie z przedstawionymi potrzebami
Inwestora
 wykonanie nowych ścianek działowych gr.12,0cm z cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej
 wykonanie nowych ścianek działowych gr. 12,5cm z płyt gipsowo-kartonowych ognioodpornych na stelażu wypełnionych
wełna mineralną w klasie odporności ogniowej REI120 ( strefa bezpieczna korytarza) wg. technologii wybranego
producenta
 wykonanie nowych ścianek działowych gr. 12,5cm z płyt gipsowo-kartonowych ognioodpornych na stelażu wypełnionych
wełna mineralną w klasie odporności ogniowej REI60 (obudowa klatki schodowej KL.2) wg. technologii wybranego
producenta
 wykonanie nowych ścianek działowych gr. 12,5cm z płyt gipsowo-kartonowych na stelażu wypełnionych wełna mineralną
wg. technologii wybranego producenta
 wykonanie nowych ścianek działowych gr. 12,5cm z płyt gipsowo- kartonowych wodochronnych na stelażu wypełnionych
wełna mineralną wg. technologii wybranego producenta
 wykonanie nowych ścianek działowych gr. 12,5cm z płyt gipsowo- kartonowych przeciwpożarowych na stelażu
wypełnionych wełna mineralną wg. technologii wybranego producenta
 wykonanie nowych ścianek działowych gr. 10,0cm z płyt gipsowo-kartonowych na stelażu wypełnionych wełna mineralną
wg. technologii wybranego producenta
 wykonanie nowych ścianek działowych gr. 10,0cm z płyt gipsowo- kartonowych wodochronnych na stelażu wypełnionych
wełna mineralną wg. technologii wybranego producenta
 zamurowanie w ścianach istniejących otworów drzwiowych na pełną grubość cegłą pełną na zaprawie cementowowapiennej wg części rysunkowej
 obustronna obudowa stropu drewnianego nad parterem i piętrem ( segment B) do odporności ogniowej REI60 ( płytą
ogniochronna gipsowo-kartonowa) wg. technologii wybranego producenta
 obudowa ściany klatki schodowej KL.2 płytą gipsowo-kartonową przeciwpożarową do klasy odporności ogniowej REI60
 obudowa biegu i podestu schodów klatki schodowej KL.2 ( od spodu) płytą gipsowo-kartonową przeciwpożarową do klasy
odporności ogniowej REI60
 wykonanie konstrukcji wsporczej pod projektowaną klapę oddymiającą
 wykonanie obudowy konstrukcji wsporczej płytami gipsowo-kartonowymi w klasie odporności ogniowej REI60
 wycięcie otworu w stropie pod projektowana klapę oddymiającą
 wykonanie przebić przez stropy i ściany w miejscach nowoprojektowanych kanałów wentylacyjnych
 wykonanie obudowy pionów hydrantowych z płyt gipsowo-kartonowych
 wykonanie przebić w istniejących ścianach wewnętrznych budynku w celu wykonania nowych otworów drzwiowych wg
A_02
 wykonanie /wykucie otwory w stropie pod przejścia nowoprojektowanych instalacji wod-kan, c.o., hydranty wewnętrzne
oraz elektrycznych i teletechnicznych, etc.
 wykonać wnęki pod lokalizację szafki hydrantowej i szafki elektrycznej
 wykonanie bruzd w ścianach pod nowoprojektowane instalacje wod-kan, c.o. etc.
 wykonanie izolacji przeciwwilgociowych pionowej i poziomej w pomieszczeniach mokrych ( węzły sanitarne, wc,
brudowniki, itp.)
 wykonanie nadproży na otworami nowoprojektowanymi
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wykonanie nowych tynków cementowo-wapiennych ( przemurowania)
wykonanie uzupełnienia bruzd po prowadzeniu nowych instalacji ( np. instalacji elektrycznych, wod-kan)- tynk cementowowapienny
naprawa i uzupełnienie ubytków na istniejących ścianach po zerwaniu okładziny z płytek ceramicznych ( pomieszczenia
higieniczno-sanitarne)
wykonanie gładzi gipsowej na istniejących ścianach i projektowanych zamurowaniach
wykończenie ścian- okładziny ścienne np. płytki ceramiczne, farby lateksowe powłoki malarskie, ( w zależności od
przeznaczenia pomieszczenia) wg tabeli wykończenia pomieszczeń
oczyszczenie i pomalowanie wszystkich sufitów
wykonanie sufitów podwieszanych modułowych ( komunikacja, punk pielęgniarski )wg. technologii wybranego producenta
wg. tabeli wykończenia pomieszczeń
wykonanie sufitów podwieszanych z płyt gipsowo-kartonowych ( pokoje łóżkowe, pokój ordynatora, lekarzy, oddziałowej, w
sekretariacie it[p.) wg tabeli wykończenia pomieszczeń
wykonanie sufitów podwieszanych z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych w pomieszczeniach „mokrych” ( wc dla
personelu, węzły sanitarne, pomieszczenie porządkowe, brudownik ) wg tabeli wykończenia pomieszczeń
montaż nowej stolarki drzwiowej: aluminiowej , stalowej, przeciwpożarowej
montaż ścianki aluminiowej
montaż nowych wewnętrznych rolet w kasecie we wszystkich pomieszczeniach
montaż nowych parapetów wewnętrznych z tworzywa PCV
montaż balustrad w wnękach okiennych
montaż nowych odbojoporęczy, taśm ochronnych i narożników np. ACROVYN – na korytarzach ogólnych
montaż nowej armatury sanitarnej ( umywalki, ustępy itp.)
montaż nowych paneli nadłóżkowych
montaż nowego osprzętu sanitarnego ( lustra, pojemniki na papier, mydło itp.)
montaż nowego wyposażenia dla osób niepełnosprawnych ( poręcze ścienne, itp.)
wykonanie nowych instalacji: wod-kan, went. inst. elektryczne teletechniczne wg. projektów branżowych

6. RĄZWIĄZANIA BUDOWLANE I MATERIAŁOWE
6.1. ZAMUROWANIA, WYMUROWANIA
Na poziomie I piętra zaprojektowano:
 miejscowe zamurowanie otworów drzwiowych w istniejących ścianach wewnętrznych. Zamurowania wykonać z cegły
pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej do pełnej grubość ściany
 zamurowanie wnęk ściennych cegłą pełną na zaprawie cementowej po zdemontowanych tablicach elektrycznych
 wykonanie nowych ścianek działowych gr. 12,0cm z cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej wydzielających
pożarowo klatkę schodową KL.1

6.2. ŚCIANY DZIAŁOWE GK
Na poziomie I piętra:
 zaprojektowano ściany działowe z płyt gipsowo-kartonowych (GKB/typ A) gr. 12,5cm mocowana na konstrukcji metalowej,
profil C100 , wypełnionych wełna mineralną gr. 10,0cm ( spełniająca wymagania izolacyjności akustycznej pomieszczeń
oraz izolacyjności p.poż.) z obustronnym obłożeniem po jednej warstwie płyt wg technologii wybranego producenta np.
NIDA zwykła firmy SINIAT Polska lub inny równoważny
 zaprojektowano ściany działowe z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych ( GKBI/ typ H2) gr. 12,5cm mocowana na
konstrukcji metalowej, profil C100 wypełnionych wełna mineralną gr. 10,0cm ( spełniająca wymagania izolacyjności
akustycznej pomieszczeń oraz izolacyjności p.poż.) z obustronnym obłożeniem po jednej warstwie płyt wg technologii
wybranego producenta np. NIDA Woda firmy SINIAT Polska lub inny równoważny
 zaprojektowano ściany działowe z płyt gipsowo-kartonowych (GKB/ typ A) gr. 10,0cm mocowana na konstrukcji metalowej,
profil C75 , wypełnionych wełna mineralną gr. 7,5cm ( spełniająca wymagania izolacyjności akustycznej pomieszczeń oraz
izolacyjności p.poż.) z obustronnym obłożeniem po jednej warstwie płyt wg technologii wybranego producenta np. NIDA
zwykła firmy SINIAT Polska lub inny równoważny
 zaprojektowano ściany działowe z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych ( GKBI/ typ H2) gr. 10,0cm mocowana na
konstrukcji metalowej, profil C75 wypełnionych wełna mineralną gr. 7,5cm ( spełniająca wymagania izolacyjności
akustycznej pomieszczeń oraz izolacyjności p.poż.) z obustronnym obłożeniem po jednej warstwie płyt wg technologii
wybranego producenta np. NIDA Woda firmy SINIAT Polska lub inny równoważny
 zaprojektowano ściany działowe z płyt gipsowo-kartonowych ognioodpornych (GKF/typ DF) gr. 12,5cm mocowana na
konstrukcji metalowej, profil C100 , wypełnionych wełna mineralną gr. 10,0cm ( spełniająca wymagania izolacyjności
akustycznej pomieszczeń oraz izolacyjności p.poż.- REI120)) z obustronnym obłożeniem po jednej warstwie płyt wg
technologii wybranego producenta np. NIDA Ogień Plus firmy SINIAT Polska lub inny równoważny
 zaprojektowano ściany działowe z płyt gipsowo-kartonowych ognioodpornych (GKF/typ DF) gr. 12,5cm mocowana na
konstrukcji metalowej, profil C100 , wypełnionych wełna mineralną gr. 10,0cm ( spełniająca wymagania izolacyjności
akustycznej pomieszczeń oraz izolacyjności p.poż.- REI60)) z obustronnym obłożeniem po jednej warstwie płyt wg
technologii wybranego producenta np. NIDA Ogień Plus firmy SINIAT Polska lub inny równoważny
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UWAGA:
1. pod montaż osprzętu sanitarnego, szafek montowanych na ścianie należy dodatkowo zamontować poziome profile

6.3. NADPROŻA
W miejscach wykonania nowych otworów lub poszerzenia istniejących otworów drzwiowych w ścianach istniejących zaprojektowano
wykonanie nadproży z kształtowników kątowych LR i ceowych UPN
W otworach ścian działowych zastosować ościeżnice samonośne.
Wszystkie rzędne nadproży należy ustalić na budowie po wykonaniu posadzek i zgodnie z projektem architektury.

6.4. KONSTRUKCJA WSPORCZA KLAPY ODDYMIAJĄCEJ
W miejscu wykonywania otworu w istniejącym stropodachu zaprojektowano konstrukcję wsporczą stalową. Konstrukcja wsporcza z
kształtowników stalowych dwuteowych IPE140. Belki oprzeć na poduszkach betonowych wykonanych w bruzdach ścian
poprzecznych klatki schodowej. Na belkach oprzeć wymiany. Po wykonaniu otworu konstrukcję obudować płytami gipsowokartonowymi ognioodpornymi w celu zabezpieczenia konstrukcji do klasy odporności ogniowej REI60.

6.5. STROP
SEGMENT A
Stropy nad parterem stalowo ceramiczne typu Kleina z płytą gr. 12cm wykonana z cegły pełnej. Główną konstrukcję nośną stanowią
belki stalowe INP160 (INP180). Ze względu na niewystarczające właściwości użytkowe zaprojektowano usunięcie wszystkich warstw
posadzki. Pozostawić należy wyłącznie konstrukcję stropu tj. belki stalowe i płyty ceramiczne. Wszelkie ubytki w płytach
ceramicznych uzupełnić. Belki stalowe zabezpieczyć antykorozyjnie. Obetonować górne stopki belek stalowych. Po wykonaniu
wszelkich prac remontowych należy wykonać poziomującą warstwę z suchej podsypki z betonu komórkowego. Na przygotowanej
warstwie wykonać podłogę w postaci suchego jastrychu z płyt np. Knauf Dual Floor lub inny równoważny (2x 12,5mm). Na warstwie
suchego jastrychu wykonać warstwy wykończeniowe zgodnie z zestawieniem wykończenia pomieszczeń ( wg pkt.10)
SEGMENT B
Stropy nad parterem i I piętrem drewniane listowe ze ślepym pułapem. Belki nośne o przekroju ok. 23/24cm i rozstawie ok. 90cm.
Posadzki zróżnicowane, zasadniczo wykonanie z płyt cementowo-włóknistych gr.7mm układanych na płycie OSB gr.15mm. Płyta
OSB mocowana na deskach podłogowych gr.32mm. Powała wykonana z desek sosnowych. Warstwę wypełnienia stanowi szlaka
oraz miejscowo wełna skalna. Od spodu wykonano klasyczny układ – tynk na trzcinie wykonany na deskowaniu.
Zaprojektowano usunięcie wszystkich warstw posadzki i sufitu. Należy pozostawić wyłącznie konstrukcję stropu tj. belki drewniane.
Wszelkie uszkodzenia belek uzupełnić. W przypadku znacznego uszkodzenia belki stropowej należy ją wzmocnić lub wymienić na
belkę o przekroju belki istniejącej. Po wykonaniu wszelkich prac remontowych należy wykonać posadzkę stropu z płyt cementowo
wiórowych Duripanel A2 gr. 19mm lub równoważnych. Na warstwie Duripanel A2 lub równoważnych wykonać warstwy
wykończeniowe zgodnie z zestawieniem wykończenia pomieszczeń ( wg pkt.10). Pomiędzy belkami ułożyć warstwę wełny
mineralnej na pełną grubość belek. Od spodu wykonać sufit z płyt ognioochronnych mocowanych do elementów konstrukcyjnych w
klasie odporności ogniowej REI60.
UWAGA:
Po demontażu warstw wykończeniowych stropów należy bezwzględnie przeprowadzić szczegółową inwentaryzację konstrukcji
stropów przy udziale projektanta konstrukcji. Po inwentaryzacji dokonana zostanie ostateczna ocena przydatności stropów do
dalszego użytkowania oraz ewentualne wzmocnienia stropów
SEGMENT „A” I „B” WYPOZIOMOWANIE STROPÓW
Na kondygnacji I piętra stwierdzono duże różnice w poziomach stropów. Należy dążyć do wyrównania poziomów na powierzchni
całej kondygnacji. Wypoziomowanie na stropach Kleina (segment A) wykonać przy pomocy suchej podsypki z betonu komórkowego.
Wypoziomowanie na stropach drewnianych (segment B) wykonać przy pomocy legarów drewnianych mocowanych wzdłuż na
belkach drewnianych.

6.6. POSADZKI
Zaprojektowano następujące posadzki:
1,0
1,0
--12
16
---

1,0
1,0

ST 01.
cm
cm
cm
cm
cm
cm

Posadzka na stropie Kleina –segment A wykończone wykładzina homogeniczną – korytarze, pokoje
wykładzina PCV gr. 2mm np. Tarkett; typ: IQ Natural lub inny równoważny
suchy jastrych np. Knauf Dual floor lub inny równoważny
sucha podsypka gr. 5-45mm
istniejąca płyta typu ciężkiego gr. 12,0cm
istniejąca belka dwuteowa 160
istniejący tynk cementowo-wapienny

ST 02.

Posadzka na stropie Kleina –segment A wykończone wykładzina homogeniczną elektrostatyczna,
przewodząca – pokój 5-łóżkowy
wykładzina PCV gr. 2mm np. Tarkett; typ: IQ Toro S.C lub inny równoważny
suchy jastrych np. Knauf Dual floor lub inny równoważny

cm
cm
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ST 03.

sucha podsypka gr. 5-45mm
istniejąca płyta typu ciężkiego gr. 12,0cm
istniejąca belka dwuteowa 160
istniejący tynk cementowo-wapienny
Posadzka na stropie Kleina –segment A wykończona płytkami gresowymi – pomieszczenia higienicznosanitarne
płytki gresowe antypoślizgowe
elastyczna zaprawa klejowa np. Weber Plastikol KM Flex lub inny równoważny
płynna folia uszczelniająca np. Deitermann SUPERFLEX 1 lub inny równoważny
suchy jastrych np. Knauf Dual floor lub inny równoważny
sucha podsypka gr. 5-45mm
istniejąca płyta typu ciężkiego gr. 12,0cm
istniejąca belka dwuteowa 160
istniejący tynk cementowo-wapienny

1,0
----1,0
--12
16
---

cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm

1,0
1,9
23
10
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ST 04.
cm
cm
cm
cm
cm

Posadzka na stropie drewnianym –segment B wykończone wykładzina homogeniczną – korytarze, pokoje
wykładzina PCV gr. 2mm np. Tarkett; typ: IQ Natural lub inny równoważny
płyta cementowo-wiórowa np. Nida typ.: Duripanel A2 lub inny równoważny
Istniejąca belka nośna 23/24
wełna mineralna gr.10cm
płyta gipsowo-kartonowa np. Nida typ.: Nida Ogień Plus 2x12,5mm

ST 05.

Posadzka na stropie drewnianym –segment B wykończone wykładzina homogeniczną wykończone
wykładzina homogeniczną elektrostatyczna, przewodząca – gabinet diagnostyczno-zabiegowy
wykładzina PCV gr. 2mm np. Tarkett; typ: IQ Toro S.C lub inny równoważny
płyta cementowo-wiórowa np. Nida typ.: Duripanel A2 lub inny równoważny
Istniejąca belka nośna 23/24
wełna mineralna gr.10cm
płyta gipsowo-kartonowa np. Nida typ.: Nida Ogień Plus 2x12,5mm
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cm
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Posadzka na stropie drewnianym –segment B wykończona płytkami gresowymi – pomieszczenia
higieniczno-sanitarne
płytki gresowe antypoślizgowe
elastyczna zaprawa klejowa np. Weber Plastikol KM Flex lub inny równoważny
płynna folia uszczelniająca np. Deitermann SUPERFLEX 1 lub inny równoważny
płyta cementowo-wiórowa np. Nida typ.: Duripanel A2 lub inny równoważny
Istniejąca belka nośna 23/24
wełna mineralna gr.10cm
płyta gipsowo-kartonowa np. Nida typ.: Nida Ogień Plus 2x12,5mm

Pomieszczenia „suche” należy zerwać istniejącą warstwą wykończeniową z PCV
Pomieszczenia „mokre” należy zerwać istniejącą warstwą wykończeniową z płytek ceramicznych

W węzłach sanitarnych z natryskiem posadzkowym należy wykonać posadzki ze spadkiem min. 1% w kierunku kratek odpływowych.
Kratki odpływowe powinny być osadzone poniżej izolacji podłogowej i uszczelnione na obwodzie kitem trwale plastycznym.
Bitumiczny kołnierz kratki odpływowej należy szczelnie połączyć z poziomą warstwą izolacji przeciwwilgociowej.
UWAGA:
1. dylatacja obwodowa - na styku podłogi i ścian, wokół całego pomieszczenia wykonana z elastycznej samoprzylepnej
taśmy poliuretanowej ( nie zależnie od wielkości pomieszczenia)
2. na korytarzach należy wykonać szczeliny przeciwskurczowe dzielące posadzkę na pola o powierzchni nie większej niż
36m2, przy długości boku prostokąta nieprzekraczającej 6m, powinny być wykonane przez nacięcia piłą na głębokość 5
mm.

6.7. HYDROIZOLACJE
HYDROIZOLACJA POSADZEK NA STROPACH MIĘDZYPIĘTROWYCH ORAZ ŚCIAN
W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych zastosowano system zabezpieczeń np. Daitermann. Izolacje poziomą i pionową
wykonać z wykorzystaniem foli w płynie np. SUPERFLEX1. Styki izolacji poziomej i pionowej uszczelnić elastycznymi taśmami np.
SUPERFLEX AB 75. Dopuszcza się użycie innej, równorzędnej do projektowanej izolacji, mającej atest IBDiM oraz akceptację
autora projektu.
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6.8. IZOLACJA AKUSTYCZNA





Izolacja akustyczna stropów: wełna mineralna gr 10cm
Izolacja akustyczna dla ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych: przestrzeń wypełnić wełną mineralną Rw=40dB
( korytarze); Rw=45dB (pokoje chorych, gabinety zabiegowe, pokoje lekarzy, pielęgniarek); Rw=50dB ( węzły sanitarne,
kuchnia oddziałowa))
Izolacja akustyczna pionów instalacji wodno-kanalizacyjnych: elastyczna otulina
Izolacja akustyczna wentylacji mechanicznej: systemowe maty z wełny mineralnej ze zbrojonych włókien szklanych,
wielowarstwowych laminatów aluminiowych z poliestrem

6.9. WENTYLACJA
Istniejące kanały wentylacji grawitacyjnej wybudowane są z cegły pełnej. Obecnie pomieszczenia objęte opracowaniem posiadają
częściowo wentylację grawitacyjną a częściowo wyposażone są w wentylację mechaniczną (sanitariaty). W ramach przedmiotowej
przebudowy przewidziano demontaż wszystkich istniejących instalacji wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach objętych
opracowaniem.
Dla potrzeb Oddziału Chorób Wewnętrznych zaprojektowano instalację wywiewną – dwa układy. Pierwszy obsługujący w większość
pomieszczenia ogólne oraz drugi obsługujący węzły sanitarne.
Nawiew do pomieszczeń odbywa się poprzez napływ powietrza za pomocą wytworzonego nadciśnienia z pomieszczeń przyległych
oraz dzięki zastosowaniu kratek transferowych w drzwiach lub poprzez systemowe nawietrzaki higrosterowane umieszczone w
górnych kwaterach okien o wydajności 20-40m3/h - automatyczne np. Renson.
UWAGA:
1. szczegółowe rozwiązania wg. projektów branżowych

7. WYKOŃCZENIE ZEWNETRZNE
7.1. ŚCIANY ZEWNĘTRZNE
Istniejące okno na klatce schodowej KL.1 należy zamurować cegłą pełna na zaprawie cementowo-wapiennej. Należy wykonać
cofnięcie blendy powstałej po zamurowaniu otworu okiennego o 15cm względem lica muru. Należy zachować dekoracje ceramiczne
oboknia.

7.2. STOLARKA OKIENNA
Stolarka okienna istniejąca wykonana z profili PCV w stanie dobrym. Istniejące okna należy wyposażyć w nawietrzaki
higrosterowalne o wydajności 20-40m3/h wg technologii wybranego producenta np. RENSON. Okna w pokoju 5-łóżkowym pom.
1/14 i w pokoju 2-łóżkowym pom. 1/21 powinny zostać wyposażone w zamki patentowe, co uniemożliwi samodzielne otwieranie
okien przez pacjentów. Wskazane jest zamknięcie skrzydeł wykonać tak, aby wszystkie zamki były otwierane jednym kluczem.
Klucze muszą być zabezpieczone i pod opieką dyżurującego personelu.
Jednocześnie zaleca się:
 okna w pomieszczeniach sanitarnych zmatowić folią zabezpieczającą przed wglądem do środka

7.3.KLAPY ODDYMIAJĄCE
Projektuje się klapę oddymiające z funkcja przewietrzania z napędem elektrycznym. Klapa stanowi główny element grawitacyjnego
systemu odymiania, jako samoczynne urządzenie oddymiające. W klatce KL.1 projektuje się klapę np. mcr PROLIGHT typ C180
1800x1800mm z owiewkami i kierownicą wysokość podstawy min. 50cm o powierzchni czynnej oddymiania 2,62m2.
Ścianki klapy dymowej wymurować z cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej po wykonaniu konstrukcji wsporczej.

7.4.BALUSTRADY
Zgodnie z §301.1 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i
ich usytuowanie w budynkach na kondygnacjach położonych poniżej 25m nad terenem odległość między górna krawędzią
wewnętrznego podokiennika a podłogą powinna wynosić, co najmniej 85cm.
W pomieszczeniach gdzie warunek nie jest spełniony projektuje się balustradę wykonaną ze stali nierdzewnej ø20mm malowanej
proszkowo na kolor: RAL8017zamontowaną w murze wnęki okiennej. Maksymalny prześwit pomiędzy elementami balustrady
powinien mieć wymiar 12,0cm

8. WYKOŃCZENIA WEWNĘTRZNE
8.1. POSADZKI
8.1.1. WARSTWY PODKŁADOWE
Istniejące warstwy posadzkowe należy odpowiednio przygotować, jako podkład pod wierzchnią warstwę posadzki.
W pomieszczeniach higieniczno - sanitarnych i mokrych należy wykonać wylewkę samopoziomującą a następnie wykonać izolację z
folii w płynie. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych, w których został zaprojektowany brodzik posadzkowy podkład należy
wykonać ze spadkiem min 1% w kierunku kratki ściekowej. Kratki ściekowe powinny być osadzone poniżej izolacji podłogowej i
uszczelnione na obwodzie kitem trwale plastycznym. Bitumiczny kołnierz kratki odpływowej należy szczelnie połączyć z poziomą
warstwą izolacji przeciwwilgociowej.
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Przed przystąpieniem do wykonywania wierzchnich warstw posadzek należy dokonać właściwego wypoziomowania warstw
podkładowych. To wyrównanie ma na celu takie ułożenie wszystkich posadzek, aby poziom gotowych posadzek był równy we
wszystkich pomieszczeniach (bez uskoków w progach na styku różnych materiałów lub pomieszczeń).
Posadzki wykonywać bezprogowo. W miejscach gdzie wystąpi różnica poziomów posadzek pomiędzy pomieszczeniami należy
wykonać podwyższenie posadzki za pomocą wylewki.
Należy przewidzieć następujące dylatacje podkładu:
 szczeliny dylatacyjne w miejscach dylatacji konstrukcyjnych budynku;
 szczeliny dylatacyjne dla oddzielenia konstrukcji budynku (ścian, schodów) oraz w miejscach styku różnych konstrukcji
podłóg;
 szczeliny przeciwskurczowe dzielące posadzkę na pola o powierzchni nie większej niż 36,0 m2, przy długości boku
prostokąta nieprzekraczającej 6,0 m, powinny być wykonane przez nacięcia piłą na głębokość 5 mm.

8.1.2. WARSTWY WYKOŃCZENIOWE
Posadzki wykonać, jako łatwozmywalne, z materiałów odpornych na środki dezynfekcyjne. Cokoły o wysokości 10,0 cm powinny być
zaokrąglone lub posiadać nachylenie do posadzki pod kątem rozwartym oraz być wykonane z tych samych materiałów, co
posadzka. Styki na linii cokół/cokół wykonać również, jako wyoblone. Przy cokołach z płytek ceramicznych zastosować wyoblenia
systemowe ceramiczne na styku cokół/posadzka, cokół/cokół. W pomieszczeniach mokrych – łazienka posadzkę wykonać z
materiałów o parametrze antypoślizgowości w klasie R10 ( atest gołej stopy) w klasie ścieralności min. 4. Ze względu na wysokie
wymagania higieniczne zaleca się zastosować fugi epoksydowe, w miarę możliwości eliminując stosowanie wszelkiego typu
silikonów.
Posadzki wykonane z PCV w rulonie wykonać z zastosowaniem systemowych profili wyobleniowych
Połączenie ścian z podłogami powinno zostać wykonane w sposób bezszczelinowy, umożliwiający jego mycie i dezynfekcję
Zaprojektowano:
 pomieszczenia higieniczno-sanitarne – płytki gresowe grupa antypoślizgowa min.R10
 korytarze ogólnodostępne - wykładzina PCV homogeniczna np. Tarkett typ. IQ Natural lub inny równoważny
 pokoje łóżkowe, pokój ordynatora, lekarzy, oddziałowej, personelu itp. - wykładzina PCV homogeniczna np. Tarkett typ IQ
Natural lub inny równoważny
 gabinet diagnostyczno-zabiegowy, pokój łóżkowy nr 1/14 - wykładzina PCV homogeniczna, elektrostatyczna, przewodząca
np. Tarkett typ. IQ Toro CD lub inny równoważny

8.1.2.1 PŁYTKI CERAMICZNE
Przed przystąpieniem do klejenia płytek zaleca się rozłożenie ich na posadzce na sucho. Płytki ceramiczne i gresowe mają być
nienasiąkliwe, odporne na ścieranie (klasa 4). Mają spełniać następujące wymagania: nasiąkliwość wodna min. 3%, odporność na
plamienie min. klasa 4, twardość płytek min. klasa 5, właściwości antypoślizgowe min. R10 o wymiarach min. 30,0 x 30,0 cm
Płytki układać na elastycznej zaprawie klejowej np. PLASTIKOL KM FLEX. Po przygotowaniu zaprawy lub kleju, należy je nanieść
na podkład przy pomocy stalowej pacy zębatej. Do spoinowania stosować zaprawę elastyczną np. CERINOL Flex
Przy przyklejaniu płytek zastosować krzyżyki dystansowe, w celu uzyskania spoiny o szerokości 0,3cm. Fugowanie może nastąpić
nie wcześniej niż po 24 godzinach od zakończenia przyklejania płytek. Spoiny mają przebiegać prostoliniowo.

8.1.2.2 WYKŁADZINA RULONOWA – PCV
Przed przystąpieniem do klejenia wykładzin zaleca się rozłożenie ich na posadzce na sucho.
We wszystkich pomieszczeniach suchych przyjęto wykładzinę rulonową gr.2 mm. homogeniczną
Przed rozwinięciem arkuszy, podkład wykazujący nierówności lub usterki powierzchni należy wyrównać samopoziomującą masą
wygładzającą, np. cementową lub masą szpachlową. Grubość warstwy powinna wynosić min. 3 mm.
Przed przystąpieniem do układania wykładziny, podkład powinien być dokładnie oczyszczony i odkurzony oraz mieć wilgotność max.
3%. Wykładzinę należy 24 godziny przed przyklejeniem rozwinąć z rulonu, pociąć na arkusze odpowiednie do wymiarów podłoża i
luźno ułożyć na podłodze tak, aby arkusze tworzyły zakłady o szerokości 2–3 cm. Arkusze, które po tym czasie nie przylegają
dokładnie do podłoża i wykazują deformacje (sfalowanie, pęcherze itp.) nie mogą zostać przyklejone.
Przycięte krawędzie arkuszy powinny być równe. Przycinanie połączenia należy wykonać tak, aby między krawędziami odcinków
została szczelina o szerokości około 0,5 mm. Cięcie wykonuje się prosto lub ukośnie tak, aby szczelina została pusta, tzn., aby obie
krawędzie odcinków nie stykały się ze sobą. Spoiny między arkuszami nie powinny występować w miejscach szczególnie
intensywnego ruchu. Sztukowanie arkuszy na długości jest niedopuszczalne.
Arkusze należy przyklejać przy użyciu klejów zalecanych przez producenta wykładziny. Kleje dyspersyjne powinny być nakładane na
podkład równomierną warstwą przy użyciu pacy ząbkowanej. Arkusze powinny być przyklejone do podkładu całą powierzchnią. Nie
dopuszcza się występowania na powierzchni posadzki miejsc nieprzyklejonych w postaci fałd, pęcherzy, odstających brzegów itp.
Wszystkie zanieczyszczenia klejem powierzchni posadzki należy niezwłocznie usunąć.
Spoiny między arkuszami powinny tworzyć linie proste. Fugi powinny być spawane przy użyciu drutu topikowego. Uszczelnianie
należy wykonać po związaniu kleju, tzn. nie wcześniej niż po 48 godzinach po ułożeniu wykładziny.
Posadzki należy przy ścianach wykończyć listwami cokołowymi o wysokości 10 cm, wykonanymi z tego samego materiału. Listwy
powinny być przyklejone na całej długości podłoża i ścian oraz dokładnie dopasowane i zaspawane w narożnikach wklęsłych i
wypukłych.
Minimalna charakterystyka wykładziny:
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MINIMALNA CHARAKTERYSTYKA WYKŁADZINY
Dane techniczne

Norma

Wykładzina PCV
homogeniczna
np. IQ Natural

Wykładzina PCV
homogeniczna,
rozpraszająca ładunki
elektryczne
np. IQ Granit SD

Wykładzina PCV
homogeniczna,
elektrostatyczna,
przewodząca
np. IQ Toro SC

Klasa użytkowa

EN 685

34

34

34

Grubość całkowita

EN 428

2,0 mm

2,0 mm

2,0 mm

Warstwa użytkowa

EN 429

2,0 mm

2,0 mm

2,0 mm

IQ PUR

IQ PUR

IQ PUR

Zabezpieczenie
powierzchni
Grupy ścieralności:
Ubytek grubości
Ubytek objętości

EN 600-1
EN 600-2

Grupa T: ≤ 0,08 mm
Grupa T: ≤ 2,0 mm3

Grupa T: ≤ 0,08 mm
Grupa T: ≤ 2,0 mm3

Grupa P: ≤ 0,15 mm
Grupa P: ≤ 4,0 mm3

Wgniecenie resztowe

EN 433

≤ 0,02 mm

≤ 0,02 mm

≤ 0,02 mm

Oddziaływanie krzesła na
rolkach

EN 425

Odporna

Odporna

Odporna

Oddziaływanie nóg mebli

EN 424

Odporna

Odporna

Odporna

Klasa ogniotrwałości

EN ISO 9239-1
EN ISO 135001-1
EN ISO 11925-2

≥ 8 kW/m2
Bft s1

≥ 8 kW/m2
Bft s1

≥ 8 kW/m2
Bft s1
Pass

Właściwości
elektrostatyczne

EN 1815
EN 1081

< 2kW

< 2kW

≤ 2kW
5x104 ≤ R ≤106e

Odporność chemiczna

ISO 26987: 2012

Bardzo dobra

Bardzo dobra

Bardzo dobra

Odporność na bakterie i
grzyby

DIN EN ISO 846-A/C

Odporna

Odporna

Odporna

Klasa czystości

AST M F51/00

Klasa A

Klasa A

Właściwości
antypoślizgowe

DIN 51130
EN 13893; EN 14041

R9
≥ 0,3; klasa DS

R9
≥ 0,3; klasa DS

R9
≥ 0,3; klasa DS

Pod wykładzinę wymaga się:
 wyrównanie podłoża;
 zagruntowanie podłoża;
 wylanie masy szpachlowej grubości max. od 1,0 do 3,0mm;
 zeszlifowanie podłoża;
UWAGA:
1. Posadzki wykonać bezprogowo.
2. We wszystkich pomieszczeniach, w których przewidziano ułożenie wykładzin PCV należy wykonać cokoliki z
wykładziny wywinięte na ściany na wys. 10cm;

8.2. TYNKI
Zakłada się wykonanie tynków cementowo-wapiennych kat. III wykończonych gładzią gipsową na nowoprojektowanych ścianach i
sufitach oraz projektowanych zamurowaniach. Fragmenty po wyburzonych ścianach, po przebiciach instalacji i innych pracach
montażowych otynkować tynkiem cementowo- wapiennym kat. III.
Zakres prac:
 projektowane ściany murowane - tynki cementowo- wapienny kat. III wykończony gładzią gipsową
 projektowane zamurowania, przemurowania - tynki cementowo- wapienny kat. III wykończony gładzią gipsową
 istniejące ściany - wykończone gładzią gipsową
 pomieszczenie higieniczno-sanitarne - tynki centowo-wapienne kat. III
 pozostałe pomieszczenia mokre - tynki centowo-wapienne kat. III
Przed przystąpieniem do tynkowania, powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe,
zamurowania, przebicia i bruzdy oraz osadzone ościeżnice okienne i drzwiowe. Podłoże należy oczyścić z kurzu i zabrudzeń.
Tynki należy narzucać kielnią lub nakładać agregatem, następnie wygładzić i zacierać pacą. Wykonywać w temperaturze nie niższej
niż 5 °C.
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8.3. OKŁADZINY CERAMICZNE ŚCIAN
We wszystkich pomieszczeniach sanitarnych( węzły sanitarne, wc,),brudownikach, pomieszczeniach porządkowym itp. należy
przykleić płytki ceramiczne ścienne do wysokości mini. 250cm. Również ścianki obudowy stelaży instalacyjnych za ceramiką
sanitarną wyłożyć płytkami ceramicznymi.
Projektuje się płytki ceramiczne gat. I, wymiary min. 20 x30 cm o kolorystyce zgodnej z życzeniem Inwestora. Płytki układać na kleju
wodoodpornym elastycznym. Glazurę na styku z tynkiem i w narożnikach należy wykończyć listwami zatapianymi w kleju,
dobieranymi pod kolor płytek ceramicznych.
Powierzchnia tynkowana pod kafle ma być równa i czysta. Przed robotami płytkarskimi wykonać izolację wg. systemu np.
DEITERMANN lub inny równoważny – ściany i podłogi należy zagruntować preparatem np. EUROLANG TG2 a następnie
pomalować folią w płynie np. SUPERFLEX 1. W narożnikach zastosować taśmy izolacyjne np. SUPERFLEX AB 75. Płytki układać
na elastycznej zaprawie klejowej np. PLASTIKOL KM Flex. Glazurę na styku z tynkiem i w narożnikach należy wykończyć listwami
zatapianymi w kleju dobieranymi pod kolor płytek ceramicznych.
Układanie pierwszego rzędu płytek wykonać po ułożeniu płytek podłogowych. Układanie prowadzić wzdłuż łaty mocowanej na
poziomie drugiego rzędu. Przy przyklejaniu płytek należy zastosować krzyżyki dystansowe, w celu uzyskania szczeliny na spoinę o
szerokości 3 mm np. CERNOL Flex.

8.4. MALOWANIE
Wszystkie powierzchnie przed malowaniem należy wyrównać i wygładzić, naprawić uszkodzenia, wykonać szpachlowanie i
szlifowanie, a następnie je zagruntować. Powierzchnie powinny być też suche, czyste, odtłuszczone itp. Roboty malarskie powinny
być wykonywane dopiero po wyschnięciu tynków i miejsc naprawionych.
Wszystkie farby powinny posiadać atest łatwozmywalności oraz odporność na działanie środków dezynfekujących. Zastosowana
powłoka malarska powinna posiadać odpowiednie parametry i atesty spełniające wymogi higieniczno-sanitarne.
 Ściany w gabinecie diagnostyczno-zabiegowym, pokoju łóżkowym pom. 1/14 należy dwukrotnie pomalować powłokami
malarskimi, łatwozmywalnymi, odpornymi na środki dezynfekujące, nierozprzestrzeniające i powstrzymujące rozwój
mikrobakterii i grzybów
 Ściany korytarza ogólnego, punktu pielęgniarskiego należy dwukrotnie pomalować farbami lateksowymi, łatwozmywalnymi,
odpornymi na szorowanie i ścieranie
 Ściany w salach chorych, pokoju ordynatora, lekarzy, oddziałowej w sekretariacie, należy pomalować farbami lateksowymi
półmatową, o powłoce dobrze kryjącej, gładkiej, odpornej na działanie środków zmywających i szorowanie.
 Ściany w pozostałych pomieszczeniach należy pomalować farbą lateksową półmatową, o powłoce dobrze kryjącej,
gładkiej, odpornej na działanie środków zmywających i szorowanie.
 Sufity gabinecie diagnostyczno-zabiegowym, pokoju łóżkowym pom 1/14 należy malować dwukrotnie farbami lateksowymi
z nanocząsteczkami srebra do wymalowań wewnętrznych
 Sufity we wszystkich pomieszczeniach należy malować dwukrotnie farbami lateksowymi do wymalowań wewnętrznych
Pierwsze malowanie ścian i sufitów można rozpocząć po zakończeniu robót poprzedzających, a w szczególności po:
 całkowitym zakończeniu prac budowlanych i instalacyjnych, z wyjątkiem założenia ceramiki sanitarnej (biały montaż) oraz
armatury oświetleniowej.
 wykonaniu podkładów pod wykładziny podłogowe;
 dopasowaniu okuć i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowej.
Drugie malowanie należy wykonać po wykonaniu:
 tzw. białego montażu;
 po ułożeniu posadzek (z wyjątkiem posadzek z tworzyw sztucznych).
Roboty malarskie wykonywać w temperaturze 5 – 22 st.C
Środki do ochrony elementów stalowych, drewna, wyrobów drewnopochodnych oraz do malowania powierzchni tynkowanych nie
mogą zawierać środków szkodliwych dla zdrowia i powinny mieć pozytywną opinię Państwowego Zakładu Higieny.
UWAGA:
1. Wszystkie okładziny ścienne powinny posiadać atest łatwo zmywalności oraz zezwolenie na stosowanie w obiektach
służby zdrowia.

8.5. SUFITY PODWIESZONE
Sufity powinny być gładkie, uniemożliwiające zbieranie kurzu, łatwe do czyszczenia i dezynfekcji. Sufity i połączenia, a zwłaszcza na
styku sufitu ze ścianą należy wykonać w sposób bezszczelinowy, uniemożliwiający zbieranie się kurzu. Wszystkie sufity
podwieszane powinny posiadać atest łatwo zmywalności oraz zezwolenie na stosowanie w obiektach służby zdrowia.
Na stropie przed położeniem sufitu wskazane jest wykonanie malowania.
Projektowane sufity podwieszone wykonane:
 z płyt gipsowo-kartonowych GKFI ( zwykłych), profil z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0.6 mm - w pokojach łóżkowych, w
pokoju ordynatora, lekarzy, oddziałowej, w sekretariacie, w gabinecie diagnostyczno-zabiegowym, w pokoju
przygotowawczo-pielęgniarskim, magazynie bielizny czystej np. Nida Sufit ES/CD/12,5/zwykła firmy: Siniat lub inny
równoważny
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 z płyt gipsowo-kartonowych GKFI ( wodoodpornych), profil z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0.6 mm - w pomieszczeniach
higieniczno-sanitarnym, wc, pomieszczeniu porządkowym, brudowniki, kuchni oddziałowej np. Nida woda DK/CD60/12,5
firmy: Siniat lub inny równoważny
 systemowe, gładkie, szczelne, zmywalne, o wysokim współczynniku pochłaniani dźwięku, wykonany ze skalnej wełny
mineralnej o gr.12-15mm, wyposażone w wyłazy dostępowe - w korytarzach, w punkcie pielęgniarskim np. MediCare
Standard firmy: Rockfon lub inny równoważny
Sufity zamontowane na wysokości:
korytarz, punkt pielęgniarski - ok. 2,70 m
pomieszczenia higieniczno- sanitarne – ok. 2,50 – 3,00m
pokój przygotowawczo-pielęgniarskie - ok. 3,00 m
pokoje łóżkowe itp. - ok. 2,70 – 3,30m
Poziom sufitu podwieszonego jest ściśle związany z projektowanymi urządzeniami i instalacjami zamontowanymi pod stropem. W
pomieszczeniach, w których zastosowano sufity podwieszane, sufit właściwy należy pomalować farbą emulsyjną.
UWAGA:
1. Przed przystąpieniem do wykonywania stropów podwieszonych i obudów powinny być zakończone wszystkie roboty
instalacyjne, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe, wykonane tynki wewnętrzne.
2. Wszystkie sufity podwieszane powinny posiadać atest łatwo zmywalności oraz zezwolenie na stosowanie w obiektach
służby zdrowia.

8.6. ŚLUSARKA I STOLARKA WEWNĘTRZNA
8.6.1. STOLARKA DRZWIOWA
Drzwi aluminiowe:
 DA1 – drzwi wewnętrzne, jednoskrzydłowe, uchylne o wymiarach 80/200, wypełnienie skrzydła – panel, wyposażone w
zamek patentowy oraz samozamykacz, rama skrzydła i ościeżnicy wykonana jest z kształtowników aluminiowych
jednokomorowych bez przegrody termicznej o głębokości 45mm malowanych proszkowo w kolorze RAL 9003, ościeżnica
z profili aluminiowych, zawiasy ze stali nierdzewnej, izolacyjność akustyczna max. Rw=37dB podziały i sposób otwierania
wg zestawienia stolarki rys. A_07 – drzwi w pom. 1/07
 DA2 – drzwi wewnętrzne, jednoskrzydłowe, uchylne o wymiarach 80/200, wypełnienie skrzydła – szkło bezpieczne –
matowe + panel, wyposażone w kratkę wentylacyjna lub otwory o powierzchni min. 0,022m2,zamek patentowy, blokadę wc
od wewnątrz z możliwością awaryjnego otwarcia z zewnątrz oraz samozamykacz, rama skrzydła i ościeżnicy wykonana
jest z kształtowników aluminiowych jednokomorowych bez przegrody termicznej o głębokości 45mm malowanych
proszkowo w kolorze RAL 9003, ościeżnica z profili aluminiowych, zawiasy ze stali nierdzewnej, izolacyjność akustyczna
max. Rw=37dB podziały i sposób otwierania wg zestawienia stolarki rys. A_07 – drzwi w pom. 1/18
 DA3 – drzwi wewnętrzne, jednoskrzydłowe, uchylne o wymiarach 90/200, wypełnienie skrzydła – panel, wyposażone w
zamek patentowy oraz samozamykacz ( drzwi do pom.1/18), rama skrzydła i ościeżnicy wykonana jest z kształtowników
aluminiowych jednokomorowych bez przegrody termicznej o głębokości 45mm malowanych proszkowo w kolorze RAL
9003, ościeżnica z profili aluminiowych, zawiasy ze stali nierdzewnej, izolacyjność akustyczna max. Rw=37dB podziały i
sposób otwierania wg zestawienia stolarki rys. A_07 – drzwi w pom. 1/01;1/06;1/18;1/22
 DA4 – drzwi wewnętrzne, jednoskrzydłowe, uchylne o wymiarach 90/200, wypełnienie skrzydła – szkło bezpieczne –
matowe + panel, wyposażone w zamek patentowy, rama skrzydła i ościeżnicy wykonana jest z kształtowników
aluminiowych jednokomorowych bez przegrody termicznej o głębokości 45mm malowanych proszkowo w kolorze RAL
9003, ościeżnica z profili aluminiowych, zawiasy ze stali nierdzewnej, izolacyjność akustyczna max. Rw=37dB podziały i
sposób otwierania wg zestawienia stolarki rys. A_07 – drzwi w pom. 1/17;1/23
 DA5 – drzwi wewnętrzne, jednoskrzydłowe, uchylne o wymiarach 90/200, wypełnienie skrzydła – panel, wyposażone w
kratkę wentylacyjna lub otwory o powierzchni min. 0,022m2,zamek patentowy, blokadę wc od wewnątrz z możliwością
awaryjnego otwarcia z zewnątrz ( drzwi do pom.1/08; 1/09; 1/11; 1/19) oraz samozamykacz ( drzwi do pom.1/09; 1/11),
rama skrzydła i ościeżnicy wykonana jest z kształtowników aluminiowych jednokomorowych bez przegrody termicznej o
głębokości 45mm malowanych proszkowo w kolorze RAL 9003, ościeżnica z profili aluminiowych, zawiasy ze stali
nierdzewnej, izolacyjność akustyczna max. Rw=37dB podziały i sposób otwierania wg zestawienia stolarki rys. A_07 –
drzwi w pom. 1/08;1/09;1/11;1/19
 DA6 – drzwi wewnętrzne, jednoskrzydłowe, uchylne o wymiarach 90/200, wypełnienie skrzydła – szkło bezpieczne –
matowe + panel, wyposażone w kratkę wentylacyjna lub otwory o powierzchni min. 0,022m2,zamek patentowy, blokadę wc
od wewnątrz z możliwością awaryjnego otwarcia z zewnątrz ( drzwi do pom.1/05; 1/20) oraz samozamykacz, rama
skrzydła i ościeżnicy wykonana jest z kształtowników aluminiowych jednokomorowych bez przegrody termicznej o
głębokości 45mm malowanych proszkowo w kolorze RAL 9003, ościeżnica z profili aluminiowych, zawiasy ze stali
nierdzewnej, izolacyjność akustyczna max. Rw=37dB podziały i sposób otwierania wg zestawienia stolarki rys. A_07 –
drzwi w pom. 1/05;1/20
 DA7 – drzwi wewnętrzne, jednoskrzydłowe, uchylne o wymiarach 110/200, wypełnienie skrzydła – szkło bezpieczne –
matowe + panel, wyposażone w zamek patentowy, rama skrzydła i ościeżnicy wykonana jest z kształtowników
aluminiowych jednokomorowych bez przegrody termicznej o głębokości 45mm malowanych proszkowo w kolorze RAL
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9003, ościeżnica z profili aluminiowych, zawiasy ze stali nierdzewnej, izolacyjność akustyczna max. Rw=37dB podziały i
sposób otwierania wg zestawienia stolarki rys. A_07 – drzwi w pom. 1/02;1/04;1/10;1/12;1/13;1/21
DA8 – drzwi wewnętrzne, jednoskrzydłowe, uchylne o wymiarach 110/200, wypełnienie skrzydła – szkło bezpieczne –
matowe, wyposażone w zamek patentowy, rama skrzydła i ościeżnicy wykonana jest z kształtowników aluminiowych
jednokomorowych bez przegrody termicznej o głębokości 45mm malowanych proszkowo w kolorze RAL 9003, ościeżnica
z profili aluminiowych, zawiasy ze stali nierdzewnej, izolacyjność akustyczna max. Rw=37dB podziały i sposób otwierania
wg zestawienia stolarki rys. A_07 – drzwi w pom. 1/14
DA9 – drzwi wewnętrzne, jednoskrzydłowe, uchylne o wymiarach 90/200, wypełnienie skrzydła – panel, wyposażone w
zamek patentowy, rama skrzydła i ościeżnicy wykonana jest z kształtowników aluminiowych jednokomorowych bez
przegrody termicznej o głębokości 45mm malowanych proszkowo w kolorze RAL 9003, ościeżnica z profili aluminiowych,
zawiasy ze stali nierdzewnej, izolacyjność akustyczna max. Rw=37dB podziały i sposób otwierania wg zestawienia stolarki
rys. A_07 – drzwi w pom. 1/03
DA10 – drzwi wewnętrzne, dwuskrzydłowe, asymetryczne, uchylne o wymiarach 140/200 (90+50), wypełnienie skrzydła –
szkło bezpieczne – przejrzyste, szyba zmatowiona pasmami foli, wyposażone w zamek patentowy, rama skrzydła i
ościeżnicy wykonana jest z kształtowników aluminiowych jednokomorowych bez przegrody termicznej o głębokości 45mm
malowanych proszkowo w kolorze RAL 9003, ościeżnica z profili aluminiowych, zawiasy ze stali nierdzewnej, izolacyjność
akustyczna max. Rw=37dB podziały i sposób otwierania wg zestawienia stolarki rys. A_07 – drzwi w pom. 1/26

Drzwi aluminiowe – przeciwpożarowe:
 DAp1 – drzwi wewnętrzne, dwuskrzydłowe, asymetryczne, uchylne o wymiarach 140/200 (90+50), wypełnienie skrzydła –
szyba zespolona ognioodporna – przejrzysta (w klasie EI30), wyposażone w zamek patentowy oraz samozamykacz, rama
skrzydła i ościeżnicy wykonana jest z kształtowników aluminiowych jednokomorowych bez przegrody termicznej o
głębokości 78mm malowanych proszkowo w kolorze RAL 9003 w klasie odporności ogniowej EIS30, ościeżnica z profili
aluminiowych, zawiasy ze stali nierdzewnej, izolacyjność akustyczna max. Rw=40dB podziały i sposób otwierania wg
zestawienia stolarki rys. A_08 – drzwi na klatkę schodową KL_1;
 DAp2 – drzwi wewnętrzne, dwuskrzydłowe, asymetryczne, uchylne o wymiarach 140/200 (90+50), wypełnienie skrzydła –
szyba zespolona ognioodporna – przejrzysta (w klasie EI30), wyposażone w zamek patentowy oraz samozamykacz, rama
skrzydła i ościeżnicy wykonana jest z kształtowników aluminiowych jednokomorowych bez przegrody termicznej o
głębokości 78mm malowanych proszkowo w kolorze RAL 9003 w klasie odporności ogniowej EIS60, ościeżnica z profili
aluminiowych, zawiasy ze stali nierdzewnej, izolacyjność akustyczna max. Rw=40dB podziały i sposób otwierania wg
zestawienia stolarki rys. A_08 – drzwi do pom. 1/25 i na strefie pożarowej
Drzwi stalowe płaszczowe bezprzylgowe - przeciwpożarowe:
 DSp1 – drzwi wewnętrzne, jednoskrzydłowe, uchylne o wymiarach 80/200, wyposażone w zamek patentowy oraz
samozamykacz, drzwi wykonane z dwóch blach stalowych gr. min.1,25mm wypełnionych wełna mineralną, malowanych
proszkowo w kolorze RAL 9003 w klasie odporności ogniowej EI30, ościeżnica stalowa obejmująca, zawiasy ze stali
nierdzewnej z regulacją 3D, izolacyjność akustyczna max. Rw=37dB podziały i sposób otwierania wg zestawienia stolarki
rys. A_09 – drzwi na poddasze nieużytkowe
Skrzydła drzwi do sanitariatów wyposażyć w otwory wentylacyjne lub otwory o powierzchni min. 0,022 m2 (dotyczy to również
pomieszczeń bez okien). Drzwi sanitariatów należy wyposażyć w samozamykacze zawiasowe oraz w blokadę z możliwością
otwarcia z zewnątrz. Drzwi do pomieszczeń wskazanych przez Inwestora zaopatrzyć w zamki patentowe
Ościeżnice drzwiowe należy mocować tak, aby odległość między punktami mocowania nie była większa niż 75 cm, a maksymalne
odległości od naroży ościeżnicy nie większe niż 30 cm. Ościeżnice osadzać po wykonaniu posadzek.
UWAGI:
1. Przed zamówieniem stolarki drzwiowej i ślusarki należy dokładnie sprawdzić wygląd elementu i wymiary przed jej
wykonaniem i montażem.
2. Wyrób musi posiadać polskie znaki bezpieczeństwa B lub europejski znak bezpieczeństwa CE do stosowania w
budownictwie
3. Wyrób musi posiadać aprobaty techniczne lub certyfikaty dopuszczające wyrób do stosowania w obiektach
użyteczności publicznej
4. Szczegółowe rozwiązania wg. zestawienia stolarki w PW

8.7. ŚCIANKI ALUMINIOWE


Al1 – ścianki wewnętrzne aluminiowe z integrowanym systemem drzwi, drzwi jednoskrzydłowe, uchylne o wymiarach
90/200, ścianki i drzwi przeszklone: szkło bezpieczne – przejrzyste, szyba zmatowiona pasmami foli, drzwi wyposażone w
zamek patentowy, malowane proszkowo kolor: RAL 9003, podziały i sposób otwierania wg zestawienia rys. A_10 –
ścianka do pom. 1/16

8.8. PARAPETY WEWNĘTRZNE
We wszystkich pomieszczeniach parapety wykonać z tworzywa PCV gr. min.2,0cm, wystające poza lico ściany max 3,0cm W
pomieszczeniach, w których ściany wyłożone są płytkami ceramicznymi parapety należy wykończyć płytkami ceramicznymi.
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8.9. ZABEZPIECZENIE ŚCIAN
Ściany korytarza oddziałowego oraz pokoi łóżkowych należy zabezpieczyć taśmami ochronnymi, narożnikami oraz odbojoporęczmi
Projektowane:

montaż taśm ochronnych szerokości 30cm na wys. 40cm ( oś) np.TP300 firmy: CS ACROVYN lub inny równoważny

montaż taśm ochronnych szerokości 2 x 30cm na wys. 80cm ( góra) np. TP300 firmy: CS ACROVYN lub inny równoważny

montaż odbojoporęczy szerokości 14cm na wys. 90cm ( góra) np. HRB4C firmy: CS ACROVYN lub inny równoważny

montaż pionowych narożników przeciwuderzeniowych szerokości 75x75mm wys. 140 cm np. SO75 firmy: CS ACROVYN
lub inny równoważny

8.10. ELEMENTY RÓŻNE







we wszystkich narożnikach otworów drzwiowych i załamań ścian „wtopić” w warstwę tynku narożniki stalowe
zabezpieczające przed uszkodzeniami mechanicznymi do wys. min. 200 cm;
parapety wewnętrzne wykonać z konglomeratu mielonego gr. min.2,0cm wysunięte poza obrys ściany na wartość nie
większą niż 3,0 cm
montaż nowych, zmywalnych, higienicznych rolet wewnętrznych w kasetach na oknach we wszystkich pomieszczeniach (
zabezpieczenie przed nadmiernym nasłonecznieniem)
montaż zestawów przy umywalkowych przy każdej umywalce wg. projektu technologii
montaż wyposażenia dla osób niepełnosprawnych ( poręcz prysznicowa, poręczy ściennych uchylnych – umywalkowych i
wc, siedzisk prysznicowych) wg. projektu technologii
wszystkie projektowane piony kanalizacyjne obudować płytami 2x gk na stelażu stalowym gr. profilu 3,0cm zachowując
dostęp poprzez otwory rewizyjne, dodatkowo należy zastosować wytłumienie z wełny mineralnej - wg projektu instalacji
sanitarnych

9. WYPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ – TECHNOLOGIA
Projektowane pomieszczenia Oddziału Chorób Wewnętrznych zostaną wyposażone w nowy sprzęt, aparaturę i meble.
Przedmiotowy temat stanowi oddzielne opracowanie pod nazwą P.W. – Technologia.
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10. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI I WYKOŃCZENIA POMIESZCZEŃ
I PIĘTRO - ODDZIAŁ CHORÓB WEWNETRZNYCH
NR. POM.

NAZWA POMIESZCZENIA

POW.[

m2]

POSADZKI

ŚCIANY

SUFITY

1/01

POKÓJ LEKARZY

14,04

wykładzina PCV –Tarkett
np. IQ Natural

tynk gipsowy
farba lateksowa

farba lateksowa
sufit podwieszany z płyt gk na ruszcie
stalowym wys.300cm

1/02

POKÓJ 2- ŁÓŻKOWY

16,68

wykładzina PCV –Tarkett
np. IQ Natural

tynk gipsowy
farba lateksowa

farba lateksowa
sufit podwieszany z płyt gk na ruszcie
stalowym wys.300cm

1/03

GABINET
DIAGNOSTYCZMO ZABIEGOWY

16,01

wykładzina PCV - Tarkett
np. IQ Toro SC

1/04

POKÓJ 4- ŁÓŻKOWY

29,03

wykładzina PCV –Tarkett
np. IQ Natural

tynk gipsowy
farba lateksowa

1/05

WĘZEŁ SANITARNY
PACJENTÓW

3,35

płytki gresowe

1/06

KUCHNIA ODDZIAŁOWA

7,56

płytki gresowe

1/07

MAGAZYN BIELIZNY
CZYSTEJ

2,33

wykładzina PCV –Tarkett
np. IQ Natural

płytki ceramiczne
do wys. 250cm
powyżej farba lateksowa
płytki ceramiczne
do wys. 250cm
powyżej farba lateksowa
tynk gipsowy
farba lateksowa

1/08

BRUDOWNIK

4,00

płytki gresowe

1/09

WĘZEŁ SANITARNY
KOBIET/NIEPEŁNOSPRA

5,21

płytki gresowe

powłoka malarska – Wallflex
np.: Wallsheen PW1

płytki ceramiczne
do wys. 250cm
powyżej farba lateksowa
płytki ceramiczne
do wys. 250cm

farba lateksowa
z nanocząsteczkami srebra
sufit podwieszany z płyt gk na ruszcie
stalowym wys.300cm
farba lateksowa
sufit podwieszany z płyt gk na ruszcie
stalowym wys.300cm

farba lateksowa
sufit podwieszany z płyt gk wodoodpornych
na ruszcie stalowym wys.250cm

UWAGI
wentylacja mechaniczna
fartuch z płytek ceramicznych przy
umywalce wys. 210cm szer.80cm
wentylacja mechaniczna
fartuch z płytek ceramicznych przy
umywalce wys. 210cm szer.190cm
Zabezpieczenie ścian przed uderzeniem
i uszkodzeniem – Acrovyn
 taśma ochronna: np.: TP300
wentylacja mechaniczna
fartuch z płytek ceramicznych przy
umywalce wys. 210cm szer.360cm
wentylacja mechaniczna
fartuch z płytek ceramicznych przy
umywalce wys. 210cm szer.180cm
Zabezpieczenie ścian przed uderzeniem
i uszkodzeniem – Acrovyn
 taśma ochronna: np.: TP300
 narożniki 75x75mm: np. SO75
wentylacja mechaniczna

farba lateksowa
sufit podwieszany z płyt gk wodoodpornych
na ruszcie stalowym wys.250cm

wentylacja mechaniczna

farba lateksowa
sufit podwieszany z płyt gk na ruszcie
stalowym wys.250cm
farba lateksowa
sufit podwieszany z płyt gk wodoodpornych
na ruszcie stalowym wys.250cm

wentylacja mechaniczna

farba lateksowa
sufit podwieszany z płyt gk wodoodpornych
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wentylacja mechaniczna

wentylacja mechaniczna
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1/10

WNYCH
POKÓJ 4- ŁÓŻKOWY

powyżej farba lateksowa
25,30

wykładzina PCV –Tarkett
np. IQ Natural

tynk gipsowy
farba lateksowa

płytki gresowe

1/11

WĘZEŁ SANITARNY
MĘŻCZYZN

5,51

1/12

POKÓJ 4- ŁÓŻKOWY

25,30

wykładzina PCV –Tarkett
np. IQ Natural

płytki ceramiczne
do wys. 300cm
powyżej farba lateksowa
tynk gipsowy
farba lateksowa

1/13

POKÓJ 4- ŁÓŻKOWY

28,14

wykładzina PCV –Tarkett
np. IQ Natural

tynk gipsowy
farba lateksowa

1/14

POKÓJ 5- ŁÓŻKOWY

31,88

wykładzina PCV - Tarkett
np. IQ Toro SC

powłoka malarska – Wallflex
np.: Wallsheen PW1

1/15

PUNKT PIELEĘGNIARSKI

5,91

wykładzina PCV –Tarkett
np. IQ Natural

tynk gipsowy
farba lateksowa

1/16

POKÓJ
PRZYGOTOWAWCZOPIELĘGNIARSKI

9,86

wykładzina PCV –Tarkett
np. IQ Natural

tynk gipsowy
farba lateksowa

1/17

POMIESZCZENIE

5,00

wykładzina PCV –Tarkett

tynk gipsowy

na ruszcie stalowym wys.250cm
farba lateksowa
sufit podwieszany z płyt gk na ruszcie
stalowym wys.300cm

farba lateksowa
sufit podwieszany z płyt gk wodoodpornych
na ruszcie stalowym wys.300cm
farba lateksowa
sufit podwieszany z płyt gk na ruszcie
stalowym wys.300cm

farba lateksowa
sufit podwieszany z płyt gk na ruszcie
stalowym wys.300cm

farba lateksowa
z nanocząsteczkami srebra
sufit podwieszany z płyt gk na ruszcie
stalowym wys.330cm
farba lateksowa
sufit podwieszany modułowy na ruszcie
stalowym wys.270cm
np. MediCare Standard
farba lateksowa
sufit podwieszany z płyt gk na ruszcie
stalowym wys.300cm
farba lateksowa
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wentylacja mechaniczna
fartuch z płytek ceramicznych przy
umywalce wys. 210cm szer.190cm
Zabezpieczenie ścian przed uderzeniem
i uszkodzeniem – Acrovyn
 taśma ochronna: np.: TP300
wentylacja mechaniczna

wentylacja mechaniczna
fartuch z płytek ceramicznych przy
umywalce wys. 210cm szer.140cm
Zabezpieczenie ścian przed uderzeniem
i uszkodzeniem – Acrovyn
 taśma ochronna: np.: TP300
 narożniki 75x75mm: np. SO75
wentylacja mechaniczna
fartuch z płytek ceramicznych przy
umywalce wys. 210cm szer.160cm
Zabezpieczenie ścian przed uderzeniem
i uszkodzeniem – Acrovyn
 taśma ochronna: np.: TP300
 narożniki 75x75mm: np. SO75
wentylacja mechaniczna
Zabezpieczenie ścian przed uderzeniem
i uszkodzeniem – Acrovyn
 taśma ochronna: np.: TP300
 narożniki 75x75mm: np. SO75
wentylacja mechaniczna

wentylacja mechaniczna
fartuch z płytek ceramicznych przy
umywalce wys. 210cm szer.360cm
wentylacja mechaniczna
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SOCJALNE

np. IQ Natural

farba lateksowa

1/18

WC-PERSONELU

3,68

płytki gresowe

1/19

POMIESZCZENIE
PORZĄDKOWE

4,03

płytki gresowe

1/20

WĘZEŁ SANITRANY
PACJENTÓW

4,93

płytki gresowe

1/21

POKÓJ 2 - ŁÓŻKOWY

17,30

wykładzina PCV –Tarkett
np. IQ Natural

płytki ceramiczne
do wys. 250cm
powyżej farba lateksowa
płytki ceramiczne
do wys. 250cm
powyżej farba lateksowa
płytki ceramiczne
do wys. 270cm
powyżej farba lateksowa
tynk gipsowy
farba lateksowa

1/22

POKÓJ ORDYNATORA

9,18

wykładzina PCV –Tarkett
np. IQ Natural

tynk gipsowy
farba lateksowa

f farba lateksowa
sufit podwieszany z płyt gk na ruszcie
stalowym wys.270cm

1/23

POKÓJ ODDZIAŁOWEJ /
SEKRETARIAT

12,04

wykładzina PCV –Tarkett
np. IQ Natural

tynk gipsowy
farba lateksowa

farba lateksowa
sufit podwieszany z płyt gk na ruszcie
stalowym wys.300cm

1/24

KORYTARZ

34,34

wykładzina PCV –Tarkett
np. IQ Natural

tynk gipsowy
farba lateksowa

farba lateksowa
sufit podwieszany modułowy na ruszcie
stalowym wys.270cm
np. MediCare Standard

farba lateksowa
sufit podwieszany z płyt gk wodoodpornych
na ruszcie stalowym wys.250cm

fartuch z płytek ceramicznych przy
umywalce wys. 210cm szer.420cm
wentylacja mechaniczna

farba lateksowa
sufit podwieszany z płyt gk wodoodpornych
na ruszcie stalowym wys.250cm

wentylacja mechaniczna

farba lateksowa
sufit podwieszany z płyt gk wodoodpornych
na ruszcie stalowym wys.270cm

wentylacja mechaniczna

farba lateksowa
sufit podwieszany z płyt gk na ruszcie
stalowym wys.300cm

wentylacja mechaniczna
fartuch z płytek ceramicznych przy
umywalce wys. 210cm szer.210cm
Zabezpieczenie ścian przed uderzeniem
i uszkodzeniem – Acrovyn
 taśma ochronna: np.: TP300
 narożniki 75x75mm: np. SO75
wentylacja mechaniczna
fartuch z płytek ceramicznych przy
umywalce wys. 210cm szer.130cm
wentylacja mechaniczna
fartuch z płytek ceramicznych przy
umywalce wys. 210cm szer.210cm
Zabezpieczenie ścian przed uderzeniem
i uszkodzeniem – Acrovyn
narożniki 75x75mm: np. SO75
wentylacja mechaniczna
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fartuch z płytek ceramicznych przy
wnęce z lodówką wys. 210cm
szer.240cm
Zabezpieczenie ścian przed uderzeniem
i uszkodzeniem – Acrovyn
 odbojoporęcz: np.: HRB4C
 taśma ochronna: np.: TP300
 narożniki 75x75mm: np. SO75
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1/25

1/26

KORYTARZ

KORYTARZ

42,04

5,71

wykładzina PCV –Tarkett
np. IQ Natural

tynk gipsowy
farba lateksowa

farba lateksowa
sufit podwieszany modułowy na ruszcie
stalowym wys.270cm
np. MediCare Standard

wykładzina PCV –Tarkett
np. IQ Natural

tynk gipsowy
farba lateksowa

farba lateksowa
sufit podwieszany modułowy na ruszcie
stalowym wys.270cm
np. MediCare Standard

wentylacja mechaniczna
Zabezpieczenie ścian przed uderzeniem
i uszkodzeniem – Acrovyn
 odbojoporęcz: np.: HRB4C
 taśma ochronna: np.: TP300
 narożniki 75x75mm: np. SO75
wentylacja mechaniczna
Zabezpieczenie ścian przed uderzeniem
i uszkodzeniem – Acrovyn
 odbojoporęcz: np.: HRB4C
 taśma ochronna: np.: TP300
 narożniki 75x75mm: np. SO75
RAZEM POW. 368,34m2

UWAGA:
1. Okładziny ścienne z glazury można zastąpić innym materiałem wykończeniowym pod warunkiem, że będzie to materiał gładki, zmywalny, nienasiąkliwy, o tych samych właściwościach co podane w tabeli.
2. Posadzki PCV przyklejone na całej powierzchni z cokołem wywiniętym na ściany do wys. ok. 10cm
3. W projekcie dobrano posadzki PCV na podstawie katalogu firmy: Tarkett
 IQ Natural - podłoga homogeniczna
 IQ Granit SD - podłoga homogeniczna rozpraszająca ładunki elektryczne
 IQ Toro S.C. – podłoga homogeniczna elektrostatyczna, przewodząca
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11. OPIS PROJEKTOWANYCH ZABEZPIECZEŃ W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ.
Warunki ochronny przeciwpożarowej dotyczą części objętej opracowaniem. W przypadku stworzenia pomieszczeń użytkowych na
poddaszu należy dokonać ponownej analizy pod względem ewakuacji oraz należy opracować aneks do ekspertyzy rozpatrujący
ewakuację ze wspomnianych powyżej pomieszczeń.

8.11. WYPOSAŻENIE UZUPEŁNIAJĄCE BUDYNKU
W ramach wyposażenia uzupełniającego budynku Wykonawca robót:
 wykona w budynku oznakowanie ewakuacyjne wyjść oraz głównych urządzeń zgodnie z obowiązującymi Polskimi
Normami;
 wykona tabliczki z numeracją i nazwą pomieszczeń z wymienną wizytówką informacyjną

11.1. DANE OGÓLNE – POWIERZCHNIA OGÓLNA, LICZBA KONDYGNACJI I WYSOKOŚĆ NAD POZIOM TERENU
Temat opracowania dotyczy przebudowy I piętra istniejącego budynku szpitala tzw. „części starej” na potrzeby Oddziału Chorób
Wewnętrznych Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Nowym Dworze Gdańskimi przy ul. Dworcowej 12.
Charakterystyczne parametry obiektu:

powierzchnia zabudowy: około 500,00 m2,

powierzchnia użytkowa całkowita około: 1 625,46 m2,

powierzchnia użytkowa przebudowywanej części około: 368,34 m2,

kubatura około: 5 908,70 m³,

liczba kondygnacji nadziemnych: 3

wysokość budynku: 10,90 (niski – N)

11.2. ODLEGŁOŚĆ OD OBIEKTÓW SĄSIEDNICH
Budynek szpitala objęty opracowaniem składa się z dwóch segmentów A i B stanowiących tzw. „starą część” Szpitala. Obiekt połączony
jest łącznikiem windowym z tzw. „nową częścią” Szpitala.
W zakresie odległości od sąsiednich budynków:

od strony północno-wschodnie w odległości około 6,50 ( garaż)

od strony północno-zachodniej w odległości około 12,0m ( segment C tzw. „nowa część „ Szpitala)

od strony południowej w odległości ponad 20,0m ( Budynek Pralni + Budynek warsztatowy)

11.3. PARAMETRY POŻAROWE WYSTĘPUJĄCYCH SUBSTANCJI PALNYCH
W budynku szpitala znajdują się materiały będące wyposażeniem pokoi pacjentów, pielęgniarek, lekarzy i pomieszczeń
zabiegowych. W budynku nie będą stosowane materiały łatwo zapalne oraz takie, których produkty rozkładu termicznego są
toksyczne lub intensywnie dymiące.

11.4. PRZEWIDYWANA GĘSTOŚĆ OBCIĄŻENIA OGNIOWEGO
W budynkach zakwalifikowanych do ZL nie wyznacza się gęstości obciążenia ogniowego.

11.5. KATEGORIA ZAGROŻENIA LUDZI, PRZEWIDYWANĄ LICZBĘ OSÓB W POSZCZEGÓLNYCH
POMIESZCZENIACH I NA KAŻDEJ KONDYGNACJI
Analizowany obiekt zaliczony jest do kategorii ZLII zagrożenia ludzi na poziomie I pietra oraz do kategorii ZLIII zagrożenia ludzi na
poziomie parteru i piwnicy. W budynku nie znajdują się pomieszczenia, w których może przebywać równocześnie więcej niż 30
osób.
 istniejące I piętro - liczba osób wyniesie: maks. 9 osób personelu na najliczniejszej zmianie + 25 pacjentów + 25 osób
odwiedzających
 maks. liczba osób dla poszczególnych pomieszczeń 1-5 osób

11.6. OCENA ZAGROŻENIA WYBUCHEM POMIESZCZEŃ ORAZ PRZESTRZENI ZEWNETRZNEJ
Nie występują pomieszczenia ani strefy zewnętrzne zagrożone wybuchem.

11.7. PODZIAŁ OBIEKTU NA STREFY POŻAROWE
Budynek zgodnie z §227 ust 1 został podzielony na strefy pożarowe nieprzekraczające dopuszczalnej powierzchni 5000m2 dla
budynku niskiego w kategorii ZL I i ZL III. Podział na strefy przyjęto zgodnie z ekspertyzy technicznej dotyczącą stanu ochrony
przeciwpożarowej z października 2019r.sporządzoną przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych mgr inż. Leszek
Chimowicz oraz rzeczoznawcę budowlanego inż. Józef Chamielec
Budynek Szpitala został podzielony na 2 strefy pożarowe:
ZLII
 STREFA 1 – budynek tzw. „stara część” Szpitala ( segment A i B) o pow. ok 1625,46 m2
 STREFA 2 – budynek tzw.” nowa część” Szpitala ( segment C ) o pow. ok.1,625,00 m2
ZLII
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W wyniku wydzielenia pożarowego klatki schodowej oraz wyposażeniu jej w urządzenia do oddymiania każda kondygnacja może
zostać uznana za osobną strefę pożarową. Analizowany budynek oddzielony będzie przeciwpożarowo od łącznika oraz od tzw.
„nowej części „ Szpitala drzwiami w klasie odporności pożarowej EIS60

11.8. KLASA ODPORNOŚCI POŻAROWEJ BUDYNKU ORAZ KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ I STOPIEŃ
ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ELEMENTÓW BUDOWLANYCH
Budynek w związku z zaliczeniem go do kategorii ZLII zagrożenia ludzi i wysokością 10,95 m (budynek niski) musi spełniać
wymagania klasy „B” odporności ogniowej.
Klasa odporności ogniowej elementów budynku
Klasa
odporności
pożarowej

„B”

Główna
konstrukcja
nośna

Konstrukcja
dachu

Strop

Ściana
zewnętrzna

Ściana
wewnętrzna

Przekrycie
dachu

R 120

R 30

REI 60

EI 60

EI 30

RE 30

R – nośność ogniowa,
E – szczelność ogniowa,
I – izolacyjność ogniowa,
S – dymoszczelność.

Klasa odporności ogniowej elementów oddzielenia przeciwpożarowego oraz zamknięć znajdujących się w nich otworach.
Oddzielenie stref na kondygnacji pierwszego piętra stanowi ściana o odporności ogniowej REI120. Otwory (drzwi) w klasie
odporności ogniowe EIS60.

KONSTRUKCJA BUDYNKU:
Ławy fundamentowe murowane z cegły pełnej na zaprawie wapiennej. Ściany fundamentowe murowane z cegły pełnej na zaprawie
wapiennej. Grubość ścian fundamentowych zewnętrznych – ok. 54cm, grubość ścian fundamentowych wewnętrznych ok. 42cm.
Ściany nośne murowane z cegły pełnej na zaprawie wapiennej. Grubość ścian nośnych zewnętrznych ok. 54 cm.Grubość ścian
nośnych wewnętrznych zmienna, zależnie od kondygnacji i lokalizacji – od ok. 25 cm do 42cm.Piony kominowe murowane łącznie
ze ścianami nośnymi z cegły pełnej na zaprawie wapiennej.
R120 – warunek spełniony.

STROPY
Segment A
Stropy nad piwnicą stanowią sklepienia ceramiczne. Stropy pozostałych kondygnacji stalowo ceramiczne typu Kleina
REI 60 – warunek spełniony.
Segment B
Stropy nad piwnicą stanowią sklepienia ceramiczne oraz stropy płytowe żelbetowe oparte na belkach stalowych dwuteowych. Stropy
pozostałych kondygnacji drewniane listowe ze ślepym pułapem.
REI 60 – warunek spełniony dla stropów ceramicznych.
REI 60 – warunek zostanie spełniony dla stropów drewnianych.( obustronne obudowanie stropów drewnianych)

KONSTRUKCJA I PRZEKRYCIE DACHU
Więźba dachowa drewniana płatwiowo-krokwiowa przykryta papą termozgrzewalną zabezpieczony do NRO.
R30 - warunek zostanie spełniony
RE30 - warunek spełniony

KLATKA SCHODOWA
Konstrukcję schodów wewnętrznych zlokalizowanej w segmencie A stanowią wspornikowe stopnie kamienne
Schody do piwnicy betonowe.
R60 - warunek spełniony
Schody prowadzące na II piętro drewniane
R60 - warunek zostanie spełniony ( w przypadku adaptacji poddasza nieużytkowego)
Ściany wewnętrzne stanowiące obudowę klatek schodowych wykonane z cegły pełnej
REI 60 – warunek spełniony.

ŚCIANY WEWNĘTRZNE
 Ścianki działowe wykonane z cegły na zaprawie cementowo – wapiennej grubości 6-12 cm.
 gipsowo kartonowe na ruszcie stalowym (ściany wtórne)
Warunek EI30 spełniony.

PASY MIĘDZYKONDYGNACYJNE
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o wysokości min. 0,80m są zachowane.

11.9.WRUNKI EWAKUACJI I OZNAKOWANIE, NA POTRZEBY EWAKUACJI DRÓG I POMIESZCZEŃ,
OŚWIETLENIE AWARYJNE( BEZPIECZEŃSTWA I EWAKUACYJNE) ORAZ PRZESZKODOWE
11.9.1. ZASADY EWAKUACJI LUDZI
Budynek tzw. ”stara część” składa się z czterech kondygnacji. W budynku znajdują się jedna klatka schodowe murowane, która w
zakresie parametrów technicznych spełniają stawiane przez przepisy wymagania. Klatka zostanie wydzielona ścianami w klasie
REI60, zamknięte drzwiami w klasie EIS30 odporności ogniowej oraz wyposażone w urządzenia służące do usuwania dymu – klapa
oddymiająca.

11.9.2. WYJŚCIA EWAKUACUJNE Z OBIEKTU - ISTNIEJĄCE
Wyjście z klatki schodowej z poziom parteru na zewnątrz budynku od strony północnej budynku drzwiami o szerokości w
świetle 140cm ( ul. Dworcowa)
 Wyjście bezpośrednie z poziomu parteru na zewnątrz budynku od strony południowej budynku drzwiami o szerokości w
świetle 180cm ( na teren działki671/1)

Wyjście bezpośrednie z poziomu piwnicy na zewnątrz budynku od strony południowej budynku drzwiami o szerokości w
świetle 80cm ( na teren działki671/1) – przedmiot ekspertyzy
 Ewakuacja z poziomu spocznika do sąsiedniej strefy pożarowej ( łącznik)
UWAGA: Wyjścia z klatki schodowej prowadzą na zewnątrz budynku na teren otwarty


11.9.3. WYJŚCIA EWAKUACUJNE Z POMIESZCZEŃ


Wyjścia ewakuacyjne z poszczególnych pomieszczeń posiadają szerokość w świetle ościeżnicy, co najmniej 0,9m

11.9.4. DOJŚCIA EWAKUACYJNE
Długość dojść ewakuacyjnych dla ZL II przy jednym kierunku ewakuacji wynosi10,0m a przy dwóch kierunkach 40,0m dla dojścia
krótszego.
Długość drogi ewakuacyjnej na poziomie I piętra została przekroczona jednakże zastosowano rozwiązanie ponadnormatywne
polegające na podzieleniu korytarza drzwiami w klasie odporności ogniowej EIS60 umożliwiające prowadzenie ewakuacji w sposób
bezpieczny -) – przedmiot ekspertyzy

11.9.5. PRZEJŚCIA EWAKUACYJNE


Przejścia ewakuacyjne prowadzą nie więcej niż przez trzy pomieszczenia, szerokość przejść ewakuacyjnych z
pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi wynosi nie mniej niż 0,90m

11.9.6. DROGI EWAKUACYJNE PIONOWE


Strefa pożarowa nr 1 posiada jedną klatką schodową łączącą wszystkie kondygnacje budynku; szerokości użytkowe
istniejących schodów wynoszą:
- biegi: 1,25 – 1,30m) – przedmiot ekspertyzy
- spoczniki: 1,25 – 1,30m) – przedmiot ekspertyzy
- wysokość stopni: 17,0 cm) – przedmiot ekspertyzy

11.9.7. DROGI EWAKUACUJNE POZIOME





szerokość poziomych dróg ewakuacyjnych na I piętrze wynosi min. 1,89m
wysokość drogi ewakuacyjnej na każdej kondygnacji budynku wynosi min. 2,50m, miejscowe obniżenie stropu nie
przekracza minimalnej wysokości 2,20m
skrzydła drzwiowe stanowiące wyjęcia ewakuacyjne po całkowitym otwarciu nie zmniejszają wymaganej szerokości drogi
ewakuacyjnej min. 1,4 0m.
drogi ewakuacyjne znajdują się na jednakowym poziomie

11.9.8. OŚWIETLENIE AWARYJNE
Przewidziano instalację oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego – wg. odrębnego opracowania branżowego uzgodnionego z
rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych

11.9.9. OZNAKOWANIE DRÓG I WYJŚĆ EWAKUACYJNYCH
W obiekcie przewiduje się oznakowanie dróg i wyjść ewakuacyjnych znakami wykonanymi zgodnie z PN.

11.10. SPOSÓB ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWEGO INSTALACJI UŻYTKOWYCH A W
SZCZEGÓLNOŚCI: WENTYLACYJNEJ, OGRZEWCZEJ, GAZOWEJ, ELEKTROENERGETYCZNEJ,
ODGROMOWEJ
Wykaz instalacji, które są w budynku:
- instalacja sanitarna
- instalacja centralnego ogrzewania
- instalacja gazów medycznych
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- instalacja hydrantów wewnętrznych
Instalacje elektryczne:
 zasilania, rozdzielnic oddziałowych
 zasilania gwarantowanego UPS,
 instalacja oświetlenia podstawowego oraz awaryjnego,
 instalacja siły i gniazd wtykowych,
 instalacja odgromowa
 instalacja połączeń wyrównawczych,
 trasy kablowe.
Instalacje teletechniczne:
 instalacja sieci strukturalnej,
 instalacja systemu sygnalizacji pożaru,
 instalacja oddymiania klatki schodowej,
 instalacja systemu zamknięć ogniowych,
 instalacja systemu kontroli dostępu, monitoring
 instalacja domofonowa
 instalacja CCTV,
 instalacja przywoływawcza.
Powyższe instalacje będą poddawane przeglądom technicznym zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Sposób zabezpieczania:
 w budynku należy zastosować przewody instalacyjne z materiałów niepalnych
 w budynku zaprojektowano ogrzewanie wodne o temp. czynnika grzejnego 90/70oC
 Dopuszcza się nieinstalowanie przepustów, dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych,
wprowadzanych przez ściany i stropy do pomieszczeń higienicznosanitarnych
 Przepusty instalacyjne o średnicy powyżej 0,04m w ścianach i stropach pom. zamkniętych, dla których wymagana jest
klasa odporności ogniowej min. EI 60 lub REI60 niebędących elementami oddzielenia przeciwpożarowego, powinny mieć
klasę odporności ogniowej (EI) ścian i stropów tego pomieszczenia
 Przepusty instalacyjne w stropach i ścianach należy uszczelnić masami pęczniejącymi o odporności ogniowej nie
mniejszej niż odporność elementów budowlanych
 Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejścia przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego powinny być
wyposażone w przeciwpożarowe klapy odcinające w klasie odporności ogniowej równej klasie odporności ogniowej
elementu oddzielania przeciwpożarowego( EIS)
 Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone przez strefę pożarową, której nie
obsługują, powinny mieć klasę odporności ogniowej wymagana dla elementów oddzielenia przeciwpożarowego tych stref
pożarowych ( EIS) lub powinny być wyposażone w przeciwpożarowe klapy odcinające

11.11. DOBÓR URZADZEŃ PRZECIWOŻAROWYCH W OBIEKCIE BUDOWLANYM, DOSTOSOWANYM DO
WYMAGAŃ WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ I PRZYJĘTEGO
SCENARIUSZA ROZWOJU ZDARZEŃ W CZASIE POŻARU, A W SZCZEGÓLNOŚCI: STAŁYCH URZĄDZEŃ
GAŚNICZYCH, SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻAROWEJ, DŹWIĘKOWEJ SYSTEMU OSTRZEGANIA, INSTALACJI
WODOCIĄGOWEJ PRZECIWPOŻAROWEJ, URZĄDZEŃ ODDYMIAJĄCYCH, DŹWIGÓW PRZYSTOSOWANYCH
DO POTRZEB EKIP RATOWNICZYCH.
W budynku występują:
 instalacja hydrantowa: na każdej kondygnacji budynku należy zastosować hydranty wewnętrzne HP25 z wężem
półsztywnym( 650x700x250mm) zasięg hydrantu 30,0m
 przeciwpożarowy wyłącznik prądu: usytuowany na parterze budynku przy wejściu od ul. Dworcowej
 sygnalizacja alarmu pożarowego (SAP): systemem objęte zostaną klatki schodowe i korytarze ewakuacyjne - wg
projektu branżowego uzdolnionego z rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych
 dźwiękowy system ostrzegawczy (DSO): niewymagany
 instalacja oświetlenia awaryjnego - ewakuacyjnego: przewiduje się zabezpieczenie budynku instalacją oświetlania
awaryjnego- ewakuacyjnego o natężeniu 5lx – wg projektu barażowego uzdolnionego z rzeczoznawca ds. zabezpieczeń
przeciwpożarowych
 urządzenia oddymiające: na klatce schodowej zaprojektowano klapy oddymiające
 przepusty instalacyjne: o średnicy większej niż 0,04m w ścianach i stropach pomieszczeń zamkniętych należy
zastosować przepusty w klasie odporności ogniowej ścian i stropów pomieszczenia

11.12. WYPOSAŻENIE W GAŚNICE
Budynek szpitala zostanie wyposażony w podręczny sprzęt gaśniczy – gaśnice ze środkiem gaśniczym w ilości wynikającej z
założenia, że jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gaśnicach przypada na każde 100 m2
powierzchni strefy pożarowej w budynku.
Budynek zostanie wyposażony w gaśnice proszkowe. Miejsca usytuowania gaśnic zostanie oznakowane znakami informacji
przeciwpożarowej zgodnie z PN.
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Przy rozmieszczaniu gaśnic powinny być spełnione następujące warunki:
 odległość z każdego miejsca w obiekcie, w którym może przebywać człowiek, do najbliższej gaśnicy nie powinna być
większa niż 30 m;
 do gaśnic powinien być zapewniony dostęp o szerokości, co najmniej 1 m.

11.13. ZAOPATRZENIE W WODĘ DO ZEWNĘTRZNEGO GASZENIA POŻARU
Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru stanowi sieć hydrantów podziemnych DN80. Dla analizowanego budynku
wymagana ilość wody do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożarów wynosi 20dm3/s. W najbliższym otoczeniu
budynku znajdują się cztery hydranty zewnętrzne zlokalizowane przy ul. Dworcowej w odległości około 57,0 i 63,0m od chronionego
budynku. Kolejne dwa znajdują się przy ul. Sienkiewicza w odległości 68,0 i 106,0m od budynku Szpitala.

11.14. DROGI POŻAROWE
Budynek objęty opracowaniem zaliczany jest do grupy budynków niskich (N) o trzech kondygnacjach nadziemnych, zawierający
strefę pożarową zaliczoną do kategorii zagrożenia ludzi ZLII. Do budynku należy umożliwić dojazd pojazdów jednostek ochrony
przeciwpożarowej o każdej porze roku zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124 poz. 1030).
Budynek zlokalizowany w odległości 28,0m od ul. Dworcowej połączony utwardzoną drogą pożarową o szerokości 1,50m i długością
31,5m - przedmiot ekspertyzy

11.15. POSTANOWIENIA POMORSKIEGO KOMENDANTA PAŃSTWOEWEJ STRAŻY POŻARNEJ
 Postanowienie Pomorskiego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej z dnia 29 listopada 2019r. znak:





WZ.5595.286.3.2019.BG w sprawie spełnienia wymagań, w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w sposób określony w
ekspertyzie technicznej § 236 ust.4, § 239 ust.4, § 244 ust.1, § 256 ust.3, § 271 ust.11 w inny sposób niż podano w § 68
ust.1, § 216 ust.1, § 218 ust.1, § 235 ust.14 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
ochrony warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U z 2019r poz. 1068 ze zm.)
Postanowienie Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej z dnia 29 listopada 2019r. znak:
WZ.5595.287.3.2019.BG w sprawie zastosowania rozwiązań zamiennych w stosunku do wymagań wymienionych w § 20
ust.3 w związku z § 19 ust.1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i terenów (Dz. U Nr 109, poz. 719 ze zm.)
Postanowienie Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej z dnia 29 listopada 2019r. znak:
WZ.5595.288.3.2019.BG w sprawie zastosowania rozwiązań zamiennych w stosunku do wymagań wymienionych w § 12
ust.7 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpożarowego
zapotrzebowania w wodę oraz dróg pożarowych

12. ZAPEWNIENIE WARUNKÓW DLA KORZYSTANIA Z BUDYNKU PRZEZ OSOBY NIEPEŁNISPRAWNE
Budynek Powiatowego Centrum Zdrowia Sp z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych
poruszających się na wózkach inwalidzkich.
 wszystkie kondygnacje dostępne dla pacjentów są obsługiwane przez dźwigi osobowe i szpitalne dostosowany do
przewozu osób na wózkach inwalidzkich - łącznik komunikacyjny
 wewnętrzne drogi komunikacji ogólnej znajdują się na jednakowym poziomie danej kondygnacji.
 z poziomu tereny na poziom parteru prowadzą pochylnię zewnętrzną o spadku nieprzekraczającym 5%
 na Oddziale Chorób Wewnętrznych zaprojektowano drzwi, tak, aby pomieszczenia były dostępne dla osób
niepełnosprawnych
 na I piętrze Oddziału Chorób Wewnętrznych zaprojektowano węzły sanitarne z osprzętem dla osób niepełnosprawnych,
które pozwalają na swobodne poruszanie się i manewrowanie osobie na wózku inwalidzkim

13. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU DANE TECHNICZNE
Przebudowa I piętra Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim na potrzeby Oddziału Chorób
Wewnętrznych ( tzw. „ część stara”) nie obejmuje modernizacji cieplnej budynku.
Przyjęte w projekcie rozwiązania budowlane i instalacyjne spełniają wymagania dot. oszczędności energii zawarte w przepisach
techniczno-budowlanych i nie powodują zwiększenia istniejącego zapotrzebowania na media.

14. PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA
Projektowany zakres prac wymaga opracowania przez kierownika budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Plan „BIOZ”
należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r w sprawie szczegółowego zakresu i
formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych stwarzających zagrożenia
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151,poz.1256)

15. INFORMACJA DOTYCZĄCA NIEISTOTNYCH ODSTĘPSTW OD ZATWIERDZONEGO PROJEKTU
BUDOWLANEGO
Przewiduje się możliwość odstąpienia od projektu w zakresie rozwiązań materiałowych i technicznych z zachowaniem parametrów
określonych w projekcie oraz zgodnych z normami bezpieczeństwa p.poż. i bhp (posiadanie odpowiednich atestów i aprobat). Każda
zmiana materiałowa bądź konstrukcyjna powinna posiadać akceptację jednostki projektowej oraz Inwestora a także powinna zostać
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sprawdzona pod względem parametrów technicznych i powinna zostać wykonana dokumentacji zamienna z akceptacją jednostki
projektowej.
Wszystkie zmiany w projekcie wchodzące w zakres art. 36A ust. 5 Ustawy Prawo Budowlane, należy traktować, jako odstępstwa
istotne. Nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę nie wymaga
uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę i jest dopuszczalne, o ile nie dotyczy:
 zakresu objętego projektem zagospodarowania działki lub terenu,
 charakterystyka parametrów obiektu budowlanego: kubatury, powierzchni zabudowy, wysokości, długości, szerokości,
liczby kondygnacji i elewacji,
 zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z tego obiektu przez osoby niepełnosprawne,
 zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części,
 ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu oraz nie wymaga uzyskania opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów wymaganych przepisami
szczegółowymi.
Dopuszcza się wprowadzenie nieistotnych zmian w projekcie w zakresie:
 lokalizacji wewnętrznych otworów drzwiowych w nieznacznym zakresie w stosunku do podanych na rzucie
 lokalizacji ścianek działowych w nieznacznym zakresie w stosunku do podanych na rzucie
 zmian w zakresie materiałów wykończeniowych
 zmian w zakresie przebiegu tras przewodów instalacji wentylacji mechanicznej

16. PROJEKTOWANE INSTALACJE WEWNĘTRZNE
Instalacje sanitarne:
 wewnętrzna instalacja wodociągowa wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej
 wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
 wewnętrzna hydrantowa instalacja przeciwpożarowa
Instalacje centralnego ogrzewania
Instalacje gazów medycznych:
 tlen
Wentylacja mechaniczna




Instalację wyciągową na potrzeby pomieszczeń ogólnych
Instalację wyciągową na potrzeby pomieszczeń sanitarnych

Instalacje elektryczne:
 zasilania, rozdzielnic oddziałowych
 zasilania gwarantowanego UPS,
 instalacja oświetlenia podstawowego oraz awaryjnego,
 instalacja siły i gniazd wtykowych,
 instalacja odgromowa
 instalacja połączeń wyrównawczych,
 trasy kablowe.
Instalacje teletechniczne:
 instalacja sieci strukturalnej,
 instalacja systemu sygnalizacji pożaru,
 instalacja oddymiania klatki schodowej,
 instalacja systemu zamknięć ogniowych,
 instalacja systemu kontroli dostępu, monitoring
 instalacja domofonowa
 instalacja CCTV,
 instalacja przywoływawcza.

17. INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA
17.1.STRONA TYTUŁOWA
Na stronie tytułowej zamieścić należy:
1.Nazwę i adres obiektu budowlanego:
„PRZEBUDOWA I PIĘTRA POWIATOWEGO CENTRUM ZDROWIA SP. Z O.O. W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM NA
POTRZEBY ODDZIAŁU CHORÓB WEWNĘTRZNYCH”
2.Adres: ul. Dworcowa 12; 82 – 100 Nowy Dwór Gdański
3.Adres geodezyjny: nr działki: 671/1; obręb: 2; jednostka ewidencyjna: 221002_4.0002.671/1; Gmina: NOWY DWÓR-M
4.Imię i nazwisko lub nazwę inwestora oraz jego adres:
POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA SP. Z O.O. W MALBORKU ul. Armii Krajowej 105/106; 82-200 Malbork
5.Imię i nazwisko oraz adres projektanta sporządzającego informację:
mgr inż. arch. Magdalena Łagowska nr upr. 23/DSOKK/2016
Biuro Studiów i Projektów Służby Zdrowia we Wrocławiu Sp z o.o.
Pl. Solidarności 1/3/5; 53 - 661 Wrocław
6.Imię i nazwisko oraz adres kierownika budowy, sporządzającego plan bioz, a w przypadku, gdy plan BIOZ sporządzany jest przez
inną osobę - również imię i nazwisko oraz adres tej osoby lub nazwę i adres podmiotu sporządzającego plan BIOZ.
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17.2.CZĘŚC OPISOWA
Część opisowa zawierać powinna w szczególności:
ZAKRES ROBÓT:
 Przebudowa I piętra Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim na potrzeby Oddziału
Chorób Wewnętrznych
 remont elementów wykończeniowych budynku
 wymiana instalacji wod.- kan.
 wymiana instalacji gazów medycznych
 wymiana instalacji elektrycznych
 wymiana instalacji i sieci teletechnicznych
 wykonanie nowych instalacji i systemów
KOLEJNOŚC WYKONYWANYCH ROBÓT
 prace budowlano remontowe w budynku, oraz prace montażowe
 prace związane z wykonaniem infrastruktury technicznej ( prace sanitarne, elektryczne)
 roboty wykończeniowe
WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
Istniejący Budynek Powiatowego Centrum Zdrowia Sp z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim
WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE
BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI.
W czasie wykonywania i po wykonaniu robót zgodnie ze sztuką budowlaną i dokumentacją projektową nie wystąpią na działce
żadne czynniki mogące stanowić zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.
WSKAZANIE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH
OKREŚLAJĄCYCH ICH SKALĘ I RODZAJE ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCE ICH WYSTĘPOWANIA.
Przy realizacji robót objętych projektem przewiduje się wystąpienie następujących zagrożeń:
 podrażnienia układu oddechowego w czasie wykonywania prac rozbiórkowych i wykończeniowych
 upadki przedmiotów z wysokości
 upadek z wysokości (prace remontowe)
 porażenia prądem podczas prac przy użyciu elektronarzędzi ( wiertarki, mieszadła itp.)
 porażenia prądem elektrycznym w czasie demontażu i montażu sieci elektrycznej będącej w połączeniu z centralnym
układem całego budynku
 uszkodzenia ciała (obsługa maszyn i narzędzi, nieprzestrzeganie przepisów bhp).
Zapewnić wykonanie robót specjalistycznych przez uprawnionych wykonawców, posiadających specjalistyczny sprzęt. Materiały
zabudowywane powinny odpowiadać normom i posiadać certyfikaty „B”
WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE
NIEBEZPIECZNYCH.
Wykonawca przed dopuszczeniem do wykonania robót szczególnie niebezpiecznych, powinien przeszkolić wszystkich
pracowników w zakresie BHP, zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi zawartymi w rozporządzeniach
podanymi poniżej.
Przed rozpoczęciem prac należy przeprowadzić następujące czynności:
 sprawdzenie posiadania przez pracowników kwalifikacji przewidzianych odrębnymi przepisami dla danego stanowiska,
 sprawdzenie posiadania orzeczenia lekarskiego o dopuszczeniu do określonej pracy,
 sprawdzenie wiedzy pracownika o pracach szczególnie niebezpiecznych
 wydanie pracownikom środków ochrony indywidualnej.
 instruktaż pracowników przed rozpoczęciem prac:
 określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia,
 konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed skutkami zagrożeń,
 określenie zasad bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu
osoby,
 określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych
na terenie budowy,
 wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania
robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną
i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń,
 wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji
maszyn i innych urządzeń technicznych.
WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM
WYNIKAJĄCYM Z WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W
ICH SĄSIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZNĄ I SPRAWNĄ KOMUNIKACJĘ UMOŻLIWIAJĄCĄ SZYBKĄ
EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU, AWARII I INNYCH ZAGROŻEŃ.
 Zabezpieczenie i właściwe oznakowanie placu budowy w celu uniemożliwienia wstępu osobom postronnym,
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zatrudnienie osób z odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi oraz przeszkoleniem bhp,
przygotowanie zaplecza socjalnego dla pracowników,
wydanie środków ochrony osobistej,
odpowiednie oznakowanie miejsca poboru wody i energii elektrycznej niezbędnych do budowy,
zabezpieczenie wzniesionych rusztowań,
prawidłową organizację zaplecza budowy w tym wyznaczenia stanowisk do składowania materiałów budowlanych,
zabezpieczenie miejsc prac na wysokości oraz składowania używanych przy tych pracach materiałów budowlanych,
odpowiedniego oznakowania terenu budowy.

17.3.CZĘŚĆ RYSUNKOWA:
CZĘŚĆ RYSUNKOWA, OPRACOWAĆ NALEŻY NA KOPII PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU I POWINNA
ZAWIERAĆ DANE UMOŻLIWIAJĄCE ŁATWE ODCZYTANIE CZĘŚCI OPISOWEJ, W SZCZEGÓLNOŚCI:
 czytelną legendę;
 oznaczenie czynników mogących stwarzać zagrożenie;
 rozmieszczenie urządzeń przeciwpożarowych wraz z parametrami poboru mediów, punktami czerpalnymi, zaworami
odcinającymi, drogami dojazdowymi;
 rozmieszczenie sprzętu, niezbędnego przy prowadzeniu robót budowlanych;
 rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarów wewnętrznych i zewnętrznych stref ochronnych, wynikających z przepisów
odrębnych, takich jak strefy magazynowania i składowania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów
niebezpiecznych, strefy pracy sprzętu zmechanizowanego i pomocniczego;
 rozmieszczenie placów produkcji pomocniczej;
 przedstawienie rozwiązań układów komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy oraz ogrodzenia terenu;
 lokalizację pomieszczeń higieniczno-sanitarnych.

18.ROZWIĄZANIA RÓWNOWAŻNE
Zgodnie z Prawem zamówień publicznych dopuszcza się zastosowanie równoważnych materiałów i urządzeń z zastrzeżeniem, że
nie obniżają one przyjętego standardu oraz nie zmieniają rozwiązań technicznych przyjętych w projekcie, a tym samym nie
powodują konieczności przeprojektowania jakichkolwiek elementów.
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązanie równoważne, obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego
rozwiązania/materiały spełniają wymagania określone w dokumentacji projektowej. W takim przypadku należy pisemnie złożyć do
zamawiającego wniosek o zaakceptowanie rozwiązania równoważnego. Do wniosku należy załączyć karty katalogowe, specyfikacje
techniczne i tabele porównawcze charakterystyk udowadniające, że oferowane rozwiązania/materiały spełniają zasadę
równoważności.

19.UWAGI:










Projekt architektoniczny rozpatrywać łącznie z opracowaniami branż,
Zgodnie z rozporządzeniem M.S.W.I A. z dnia 31.07.1998 (DZ.U. NR 113/98 poz.728) każdy wyrób budowlany
wymagający certyfikacji powinien posiadać znormalizowane oznaczenie i deklarację zgodności.
Zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury z dnia 2.12.2002. (Dz.U. nr 209/2002 poz. 1779) każdy wyrób
budowlany wymagający certyfikacji powinien posiadać oznaczenie i deklaracje zgodności, a przed wprowadzeniem do
obrotu znakowanie CE.
Materiały budowlane i wykończeniowe musza spełniać wymagania obowiązujące w odniesieniu do pomieszczeń zakładu
opieki zdrowotnej.
Roboty budowlano-montażowe należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót” i sztuką
budowlaną oraz z zaleceniami producentów
Prace należy prowadzić zgodnie z projektem.
Producentów oraz typy zastosowanych materiałów i urządzeń podano wyłącznie dla określenia wymaganego standardu
wykonania obliczeń i wyboru rozwiązań technicznych. Dopuszcza się zastosowanie innych rozwiązań o parametrach
technicznych równoważnych, posiadających odpowiednie świadectwa kwalifikacji, jakości, atesty, względnie państwowe
znaki, jakości lub znak bezpieczeństwa, wydane przez uprawnione jednostki kwalifikujące.
Materiały i rozwiązania zamienne powinny uzyskać akceptację projektanta

Opracowanie:
mgr inż. arch. Magdalena Łagowska
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OPIS KONSTRUKCJ
1. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE
1.1.ZASTOSOWANE PRZEPISY, NORMY I OPRACOWANIA
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Polskie Normy i przepisy prawa budowlanego;
PN – EN 1990 - Podstawy projektowania konstrukcji,
PN – EN 1991 - Oddziaływania na konstrukcje,
PN – EN 1992 - Projektowanie konstrukcji z betonu,
PN – EN 1993 - Projektowanie konstrukcji stalowych,
PN – EN 1995 - Projektowanie konstrukcji drewnianych,
PN – EN 1996 - Projektowanie konstrukcji murowych,
PN-90/B-03000 - Projekty budowlane Obliczenia statyczne,
Katalogi producentów zastosowanych materiałów i technologii

1.2.ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE ELEMENTÓW KONSTRUKCJI
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Zakres robót budowlanych w zakresie elementów konstrukcji:
Demontaż wszystkich posadzek,
Remont i ewentualne wzmocnienie stropów,
Zabezpieczenie stropów do odporności ogniowej REI60
Wykonanie nadproży w ścianach istniejących
Wykonanie ścian działowych z płyt g-k na ruszcie stalowym,
Naprawa ścian nośnych zewnętrznych i wewnętrznych,
Wyburzenie części działowych,
Zamurowania pełne i częściowe istniejących otworów drzwiowych.
Wykonanie otworu w stropodachu istniejącym pod projektowaną klapę oddymiającą

UWAGA!
Lokalizacja wymienionych robót wg rys. K-01.
Wymiary i rzędne sprawdzić na budowie a zaistniałe rozbieżności wyjaśniać z projektantem.

1.3.ZASTOSOWANE SCHEMATY KONSTRUKCYJNE
Zastosowano następujące schematy statyczne dla poszczególnych elementów konstrukcyjnych:
Fundamenty – posadowienie bezpośrednie.
Belki stalowe – przyjęto schemat statyczny belki swobodnie podpartej,
Stropy drewniane - swobodnie podparta belka jednoprzęsłowa,

1.4.PODSTAWOWE WYNIKI OBLICZEŃ
Przyjęto statycznie wyznaczalne układy statyczne. Obliczenia statyczne zostały wykonane przy pomocy programu do projektowania
ustrojów ramowo-kratowych i prętowo-tarczowych. Konstrukcja spełnia warunki nośności i użytkowania. Obliczenia elementów
konstrukcyjnych dostępne do wglądu u projektanta.

1.5.OPIS OGÓLNY ISTNIEJĄCEJ KONSTRUKCJI BUDYNKU
SEGMENT A
Budynek o dwóch kondygnacjach nadziemnych, podpiwniczony, 1-klatkowy. Konstrukcja budynku tradycyjna murowana z cegły
pełnej na zaprawie wapiennej. Stropy nad piwnicą łukowe murowane z cegły pełnej na zaprawie wapiennej. Stropy nad wyższymi
kondygnacjami masywne typu „Klein”. Więźba dachowa drewniana. Układ konstrukcyjny poprzeczny.
SEGMENT B
Budynek o trzech kondygnacjach nadziemnych, podpiwniczony, komunikacja między piętrami przy pomocy klatki schodowej
zlokalizowanej w części A. Konstrukcja budynku tradycyjna murowana z cegły pełnej na zaprawie wapiennej. Stropy nad piwnicą
łukowe murowane z cegły pełnej na zaprawie wapiennej oraz żelbetowe oparte na belkach stalowych. Stropy nad wyższymi
kondygnacjami drewniane listwowe. Więźba dachowa drewniana. Układ konstrukcyjny poprzeczny.

1.6.OPIS ISTNIEJĄCYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH
FUNDAMENTY
Ławy fundamentowe murowane z cegły pełnej na zaprawie wapiennej. Ściany fundamentowe murowane z cegły pełnej na zaprawie
wapiennej. Grubość ścian fundamentowych zewnętrznych – ok. 54cm (2 cegły), grubość ścian fundamentowych wewnętrznych ok.
42cm (1 ½ cegły). Poziom posadowienia założony ok. -2,00 m p.p.t.
ŚCIANY NOŚNE
PRZEBUDOWA I PIĘTRA POWIATOWEGO CENTRUM ZDROWIA SP. Z O.O. W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM NA POTRZEBY ODDZIAŁU CHORÓB
WEWNETRZNYCH

68

BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA WE WROCŁAWIU SP. Z O.O.
PL. SOLIDARNOŚCI 1/3/5, 53-661 WROCŁAW, tel.: 71 355-73-66, www.bsipsz.pl

Ściany nośne murowane z cegły pełnej na zaprawie wapiennej. Grubość ścian nośnych zewnętrznych ok. 54 cm (2 cegły).
Grubość ścian nośnych wewnętrznych zmienna, zależnie od kondygnacji i lokalizacji – od ok. 25 cm (1 cegły) do 42cm (1 ½ cegły).
Piony kominowe murowane łącznie ze ścianami nośnymi z cegły pełnej na zaprawie wapiennej.
ŚCIANY DZIAŁOWE
Ściany działowe o zróżnicowanej technologii:
ściany murowane z cegły pełnej
gipsowo kartonowe na ruszcie stalowym (ściany wtórne)
NADPROŻA
Nadproża łukowe i klinowe murowane z cegły pełnej oraz w postaci dwuteowników stalowych.
STROPY
SEGMENT A
Budynek ma układ trój-traktowy. Rozpiętości i układ traktów stropów I piętra wg rysunku zamieszczonego poniżej.
Stropy nad piwnicą stanowią sklepienia ceramiczne. W trakcie frontowym i podwórzowym sklepienia oparte na ścianach
prostopadłych do ściany frontowej. W trakcie środkowym sklepienia oparte na ścianach wewnętrznych równoległych do ściany
frontowej. Grubość sklepień – 12 cm.
Stropy pozostałych kondygnacji stalowo ceramiczne typu Kleina z płytą gr. 12cm wykonana z cegły pełnej. Główną konstrukcję
nośną stanowią belki stalowe INP160 (INP180) o schemacie statycznym belki jednoprzęsłowej swobodnie podpartej. W dolnej strefie
spoin podłużnych ułożono pręty zbrojeniowe z bednarki. Na płycie wykonano warstwę betonu żużlowego gr. 3,5cm oraz posadzkę
cementową gr. 1,0cm, na której ułożono płytki ceramiczne oraz miejscowo wykładzinę PCV. Stropy tynkowane od spodu tynkiem
cementowo – wapiennym gr. ok. 2,0cm. Grubość łączna stropów ok. 20cm.
UWAGA: Rozstaw i przekrój belek oraz grubość płyty ceramicznej przyjęto na podstawie odkrywek. Ze względu na miejscowy
charakter odkrywek nie wyklucza się, że po usunięciu warstw posadzki ww. parametry mogą odbiegać od stanu faktycznego.
Możliwość wykonania projektowanych prac remontowych w zakresie stropów należy każdorazowo konsultować z projektantem po
wykonaniu inwentaryzacji konstrukcji.
SEGMENT B
Budynek ma układ trój-traktowy. Rozpiętości i układ traktów stropów I piętra wg rysunku zamieszczonego poniżej.
Stropy nad piwnicą stanowią sklepienia ceramiczne oraz stropy płytowe żelbetowe oparte na belkach stalowych dwuteowych.
Stropy pozostałych kondygnacji drewniane listowe ze ślepym pułapem. Belki nośne o przekroju ok. 23/24cm i rozstawie ok. 90cm.
Posadzki zróżnicowane, zasadniczo wykonanie z płyt cementowo-włóknistych gr. 7mm układanych na płycie OSB gr. 15mm. Płyta
OSB mocowana na deskach podłogowych gr. 32mm. Powała wykonana z desek sosnowych. Warstwę wypełnienia stanowi szlaka
oraz miejscowo wełna skalna. Od spodu wykonano klasyczny układ – tynk na trzcinie wykonany na deskowaniu.
UWAGA: Rozstaw i przekrój belek oraz grubość poszczególnych warstw stropu przyjęto na podstawie odkrywek. Ze względu na
miejscowy charakter odkrywek nie wyklucza się, że po usunięciu warstw posadzki ww. parametry mogą odbiegać od stanu
faktycznego. Możliwość wykonania projektowanych prac remontowych w zakresie stropów należy każdorazowo konsultować z
projektantem po wykonaniu inwentaryzacji konstrukcji.
WIĘŹBA DACHOWA
Więźba dachowa drewniana płatwiowo-krokwiowa. Dach nad segmentem A - wielospadowy o spadku ok. 7%. Dach nad segmentem
B - dwuspadowy o spadku ok. 12%.
Pokrycie z papy zgrzewanej na pełnym deskowaniu gr 2,5cm.
KONSTRUKCJA SCHODÓW WEWNĘTRZNYCH
Konstrukcję schodów wewnętrznych zlokalizowanej w segmencie A stanowią wspornikowe stopnie kamienne. Minimalna grubość
biegu (stopnia kamiennego) – 8cm. Podniebienie schodów gładkie.
Schody do piwnicy betonowe.
Schody na prowadzące na II piętro drewniane.
KOMINY
Kominy murowane z cegły pełnej na zaprawie wapiennej.

1.7.OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ KONSTRUKCYJNYCH
1.7.1.ROZBIÓRKI – ZASADY OGÓLNE
Teren, na którym prowadzone są prace rozbiórkowe, powinien być ogrodzony i oznakowany w sposób wykluczający wstęp osób
postronnych na teren działki, a w szczególności do strefy robót rozbiórkowych.
Przed rozpoczęciem prac należy odłączyć wszelkie instalacje i media. Miejsca odłączenia, wyłączniki, zawory, winny znajdować się
na poza obrębem prowadzonych prac budowlanych.
Roboty powinny być prowadzone tak, aby nie została naruszona stateczność rozbieranego obiektu oraz tak, aby usuwanie jednego
elementu konstrukcyjnego nie wywołało utraty stateczności innych elementów konstrukcji.
Niedopuszczalne jest dokonywanie rozbiórki przez podkopywanie lub podcinanie konstrukcji od dołu.
Niedopuszczalne jest wyrzucanie gruzu przez otwory na zewnątrz.
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Roboty rozbiórkowe należy wykonywać z zachowaniem maksymalnej ostrożności, dokładnie przestrzegając przepisów BHP.
Podczas robót dokonywać bieżącej oceny stanu poszczególnych elementów i w miarę potrzeb wykonać niezbędne zabezpieczenia
lub wzmocnienia konstrukcji.
Do usuwania gruzu w czasie robót rozbiórkowych należy stosować zsuwnice pochyłe lub rynny zsypowe, które powinny mieć
zabezpieczenie przed wypadaniem gruzu.
Ścianki działowe murowane należy rozbierać ręcznie lub przy pomocy lekkiego sprzętu mechanicznego. Zabrania się rozbieranie
ściany poprzez zwalanie ich na strop, ponieważ może to powodować znaczne uszkodzenie stropu.
Rozbiórkę elementów żelbetowych należy wykonywać niewielkimi odcinkami, odbijając uprzednio warstwę ochronną z betonu i
przecinając pręty za pomocą aparatów acetylenowych.
Elementy konstrukcji stalowych należy rozbierać przez cięcie aparatami acetylenowymi.
Rozbiórek elementów konstrukcyjnych nie wolno prowadzić jednocześnie na kilku poziomach.
Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być demontowane bez powodowania zbędnych uszkodzeń.
Obciążanie wszelkich podpór tymczasowych powinno odbywać się w sposób statyczny w miarę demontowania rozbieranego
fragmentu konstrukcji.
Zabrania się obciążania rusztowań i pomostów przeznaczonych dla robotników dokonujących rozbiórki ciężarem demontowanych
konstrukcji.
Gromadzenie gruzu i zdemontowanych części budynku jest zabronione.
Rozbiórka ścian
Ścianki działowe murowane należy rozbierać ręcznie lub przy pomocy lekkiego sprzętu mechanicznego. Zabrania się rozbieranie
ściany poprzez zwalanie ich na strop, ponieważ może to powodować znaczne uszkodzenie stropu.
Roboty rozbiórkowe prowadzić ze szczególnym zachowaniem ostrożności. W przypadku wątpliwości co do zaproponowanego
rozwiązania projektowego wynikłych podczas prowadzenia prac należy kontaktować się z projektantem. Analogiczne zalecenia
dotyczą otworowania w stropach i ścianach istniejących.

1.7.2.ZAGOSPODAROWANIE MATERIAŁÓW Z ROZBIÓREK
Posiadacz odpadów powinien postępować z odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami oraz wymogami
ochrony środowiska. Materiały z rozbiórki obiektu powinny być segregowane w miejscu ich demontażu i magazynowane selektywnie
do czasu wywozu z placu rozbiórki. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu
odpadów (Dz.U. Nr 112, poz. 1206) materiały z rozbiórki obiektu należą do grupy 17 – odpady z budowy, remontów i demontażu
obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej. W rezultacie robót rozbiórkowych, oprócz konstrukcji nadających się do
ponownego wykorzystania, zostaną na placu rozbiórki wytworzone następujące rodzaje odpadów:
17.01.01 – Gruz betonowy;
17.01.02 – Gruz ceglany;
17.01.03 – Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia;
17.01.80 – Usunięte tynki;
17.02.01 – Drewno;
17.02.02 – Szkło;
17.02.03 – Tworzywa sztuczne;
17.03.80 – Odpadowa papa;
17.04.05 – Żelazo i stal;
17.06.04 – Materiały izolacyjne;
17.09.04 – Zmieszane odpady z demontażu inne niż wymienione wyżej.
Z rozbiórki obiektu powstaną odpady obojętne, niepowodujące zanieczyszczenia środowiska lub zagrożenia dla zdrowia ludzi. Z
wytworzonych odpadów należy oddzielić te, które mogą podlegać ponownemu wbudowaniu lub dalszej obróbce (tzw. odpady
użytkowe). Pozostałe odpady podlegają składowaniu na składowisku odpadów komunalnych.

1.7.3.REMONT STROPÓW
SEGMENT A
Zaprojektowano usunięcie wszystkich warstw posadzki. Należy pozostawić wyłącznie konstrukcję stropu tj. belki stalowe i płyty
ceramiczne. Po demontażu warstw wykończeniowych należy bezwzględnie przeprowadzić szczegółową inwentaryzację konstrukcji
stropu przy udziale projektanta konstrukcji. Po inwentaryzacji dokonana zostanie ostateczna ocena przydatności stropów do
dalszego użytkowania oraz ewentualne zalecenia dotyczące wzmocnienia stropu. Na chwilę obecną przy posiadanych danych takie
wzmocnienie nie jest konieczne.
Wszelkie ubytki w płytach ceramicznych uzupełnić. Belki stalowe zabezpieczyć antykorozyjnie. Obetonować górne stopki belek
stalowych. Po wykonaniu wszelkich prac remontowych należy wykonać poziomującą warstwę z suchej podsypki z betonu
komórkowego. Na przygotowanej warstwie wykonać podłogę w postaci suchego jastrychu z płyt np. Knauf Dual Floor lub
równoważnych (2x 12,5mm). Na warstwie suchego jastrychu wykonać warstwy wykończeniowe zgodnie z projektem architektury.
UWAGA: Rozstaw i przekrój belek oraz grubość płyty ceramicznej przyjęto na podstawie odkrywek. Ze względu na miejscowy
charakter odkrywek nie wyklucza się, że po usunięciu warstw posadzki ww. parametry mogą odbiegać od stanu faktycznego.
Możliwość wykonania projektowanych prac remontowych w zakresie stropów należy każdorazowo konsultować z projektantem po
wykonaniu inwentaryzacji konstrukcji.
Remont stropu wg rys. K-02.
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SEGMENT B
Zaprojektowano usunięcie wszystkich warstw posadzki i sufitu. Należy pozostawić wyłącznie konstrukcję stropu tj. belki drewniane.
Po demontażu warstw wykończeniowych należy bezwzględnie przeprowadzić szczegółową inwentaryzację konstrukcji stropu przy
udziale projektanta konstrukcji. Po inwentaryzacji dokonana zostanie ostateczna ocena przydatności stropów do dalszego
użytkowania oraz ewentualne zalecenia dotyczące wzmocnienia stropu. Na chwilę obecną przy posiadanych danych takie
wzmocnienie nie jest konieczne.
Wszelkie uszkodzenia belek uzupełnić. W przypadku znacznego uszkodzenia belki stropowej należy ją wzmocnić lub wymienić na
belkę o przekroju belki istniejącej wykonanej z drewna klasy C24. Po wykonaniu wszelkich prac remontowych należy wykonać
posadzkę stropu z płyt cementowo wiórowych Duripanel A2 gr. 19mm lub równoważnych. Na warstwie Duripanel A2 lub
równoważnych wykonać warstwy wykończeniowe zgodnie z projektem architektury. Pomiędzy belkami ułożyć warstwę wełny
mineralnej na pełną grubość belek. Od spodu wykonać sufit z płyt ognioochronnych mocowanych na ruszcie stalowym. Projektuje
się zabezpieczenie stropu do klasy odporności ogniowej REI60.
UWAGA:
Rozstaw i przekrój belek oraz grubość poszczególnych warstw stropu przyjęto na podstawie odkrywek. Ze względu na miejscowy
charakter odkrywek nie wyklucza się, że po usunięciu warstw posadzki ww. parametry mogą odbiegać od stanu faktycznego.
Możliwość wykonania projektowanych prac remontowych w zakresie stropów należy każdorazowo konsultować z projektantem po
wykonaniu inwentaryzacji konstrukcji.
Remont stropu wg rys. K-03.
SEGMENT „A” I „B” WYPOZIOMOWANIE STROPÓW
Na kondygnacji I piętra stwierdzono duże różnice w poziomach stropów. Należy dążyć do wyrównania poziomów na powierzchni
całej kondygnacji. Wypoziomowanie na stropach Kleina (segment A) wykonać przy pomocy suchej podsypki z betonu komórkowego.
Wypoziomowanie na stropach drewnianych (segment B) wykonać przy pomocy legarów drewnianych mocowanych wzdłuż na
belkach drewnianych. Szerokość legarów – 22cm.

1.7.4.NAPRAWA USZKODZONYCH NADPROŻY I PĘKNIĘĆ LOKALNYCH W MURACH Z CEGŁY PEŁNEJ
W miejscach uszkodzeń ścian nośnych zewnętrznych należy wykonać naprawę spękanych i zarysowanych murów. Naprawę
wykonać przy pomocy prętów o konstrukcji spiralnej. Kolejność i technologia wykonania naprawy wg poniższego opisu.
Kolejność wykonania robót:
1. Wyciąć szczeliny w poziomych spoinach na głębokość 45mm, pręt o konstrukcji spiralnej (np. HeliBar lub równoważnych)
powinien wystawać 60cm poza otwór oraz 80cm poza szczelinę; w przypadku nachodzenia się prętów zbrojeniowych
sąsiadujących otworów okiennych/rys zbrojenie wykonać jako ciągłe. Usunąć zaprawę na całej grubości.
2. Wyczyścić szczeliny i spłukać wodą.
3. Wstrzyknąć warstwę zaprawy np. HeliBond lub równoważnej o grubości 15 mm (w przybliżeniu) w głąb szczeliny.
4. Wepchnąć pręt w zaprawę uzyskując dobre, równe pokrycie.
5. Nałożyć drugą warstwę zaprawy (około 10 mm grubości) na poprzednią.
6. Wepchnąć pozostałe pręty w zaprawę uzyskując dobre pokrycie.
7. Wprowadzić kolejną warstwę zaprawy i dopchnąć ją szpachelką wgłąb spoiny przykrywając odkryte powierzchnie pręta.
8. Zwilżać okresowo.
9. Uzupełnić wypełnienie spoiny niekurczliwą zaprawą
UWAGI:
Maksymalny rozstaw warstw poziomych zbrojenia ok. 30cm – co 4 warstwy. W przypadku długich odcinków zbrojenia – łączenie na
zakład dł. 50cm

1.7.5.ZAMUROWANIA
Wszystkie zamurowania w istniejących ścianach nośnych zaprojektowano z cegły pełnej kl. 15 na zaprawie cementowo-wapiennej
M10. Zamurowania otworów drzwiowych na ich pełną wysokość. Zamurowania wykonać na pełną grubość zamurowywanych ścian.
W celu połączenia ścian istniejących i projektowanych należy zastosować np. kotwy w postaci prętów żebrowanych co 3-cią warstwę
kotwionych chemicznie w murze istniejącym.

1.7.6.NADPROŻA W ŚCIANACH ISTNIEJACYCH
W miejscach wykonywania nowych otworów lub poszerzania otworów w ścianach istniejących zaprojektowano nadproża z
kształtowników stalowych kątownikowych LR i ceowych UPN. Nadproża nad przebiciami zaprojektowano ze stali S235JR, oparcie
na poduszkach betonowych. Lokalizacja, typ kształtowników i ich długość wg rzutów architektonicznych. Konstrukcja nadproży wg
rys. K-04.
Elementy stalowe wymagają odpowiedniego zabezpieczenia antykorozyjnego. Najpierw należy je przyciąć do odpowiednich
rozmiarów i ewentualnie ze sobą zespawać oraz nawiercić otwory do przykręcania ze sobą i do podłoża, a następnie oczyścić do
pierwszego stopnia czystości przez śrutowanie lub piaskowanie.
Wykonanie nadproży w ścianach istniejących w miejscu wykonywania lub powiększania otworów wykonać nadproża z
kształtowników stalowych.
Kolejność wykonania nadproży w ścianach istniejących:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Zastemplować strop z obu stron ściany na szerokości o 1,0 m dłuższej od szerokości wykonywanego podciągu z każdej
strony.
Naciąć i wykuć bruzdę pod belkę stalową i poduszkę betonową z jednej strony ściany wg przekroju. Po wykuciu bruzdę
odpylić i obficie zwilżyć wodą.
Wykonać poduszki betonowe pod oparcie belki.
Osadzić pierwszą belkę na zaprawie montażowej bezskurczowej Ceresit CX15 lub równoważnej i częściowo obetonować.
Przewiercić otwory na kotwy przez mur na wylot.
Odczekać do czasu uzyskania przez zaprawę montażową odpowiedniej nośności - min. 48 godzin
Analogicznie wykonać bruzdę i poduszki betonowe po drugiej stronie ściany.
Na wystające z muru kotwy z prętów ∅12 założyć drugą belkę. Wprowadzić i częściowo obetonować ją skręciwszy obie
belki kotwami dociągając nakrętki do oporu na świeżej jeszcze zaprawie montażowej.
Odczekać min. 7 dni.
Naciąć mur z obu stron na krawędziach projektowanego przebicia i następnie wykuć mur pod nadprożem.
Po wykuciu dospawać o dołu przewiązki łączące ze belki ze sobą.
Dolne stopki osiatkować.
Wyszpałdować pozostałe bruzdy pomiędzy stopkami ceowników cegłą pełną kl.20 na zaprawie cementowej M12.
Przebicie otynkować zaprawą cementowo-wapienną.

1.7.7.KONSTRUKCJA WSPORCZA OWORU KLAPY ODDYMIAJĄCEJ
W miejscu wykonywania otworu w stropodachu istniejącym zaprojektowano konstrukcję wsporczą stalową. Zaprojektowano
konstrukcję wsporczą z kształtowników stalowych dwuteowych IPE140 ze stali S235JR. Belki oprzeć na poduszkach betonowych
C16/20 wykonanych w bruzdach w ścianach poprzecznych klatki schodowej. Na belkach oprzeć wymiany. Przestrzeń pomiędzy
górnymi stopkami projektowanych belek i wymianów uzupełnić zaprawą montażową bezskurczową np. Ceresit CX15 lub
równoważnej. Po 7 dniach od wypełnienia przestrzeni zaprawą montażową przystąpić do wycinania otworu w stropie istniejącym. Po
wykonaniu otworu konstrukcję obudować płytami ognioochronnymi 2x12,5mm w celu zabezpieczenia do klasy odporności ogniowej
REI60.
Konstrukcja wsporcza otworu klapy oddymiającej wg rys K-05.

1.8.ANEKS DO ZASTOSOWANYCH W NINIEJSZEJ DOKUMNETACJI NAZW WŁASNYCH
Zastosowane w części opisowej i rysunkowej nazwy własne reprezentują przykładowe elementy/materiały.
Dopuszcza się zastosowanie elementów równoważnych do przedstawionych w opisie i na rysunkach.
Należy stosować elementy/materiały równoważne w zakresie:
− kompatybilności elementu/materiału z przedstawionym w projekcie zastosowaniem
− nośności/wytrzymałości elementu/materiału w zakresie wszystkich danych opisujących materiał/element
− cech geometrycznych, fizycznych i chemicznych elementu/materiału
− odporności ogniowej elementu/materiału
− materiału, z którego wykonany jest element.

1.9.UWAGI KOŃCOWE
Zgodnie z zasadami obowiązującego prawa budowlanego, przy wykonaniu robót należy stosować jedynie te wyroby, które uzyskały
pozytywną ocenę, stwierdzającą przydatność do stosowania w budownictwie. Są to wyroby, dla których wydano: certyfikat ma znak
bezpieczeństwa, wykazujący, że została zapewniona zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie polskich norm,
aprobat technicznych oraz zastosowanych przepisów, lub też: deklarację zgodności (certyfikat zgodności) z właściwą normą bądź
aprobatą techniczną, jeżeli dany wyrób nie jest objęty certyfikacja na znak bezpieczeństwa.
W sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiązują:
Prawo budowlane warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie warunki techniczne wykonania i odbioru
robót budowlano- montażowych (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej) normy Polskiego Komitetu
Normalizacyjnego (P.K.N.), instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej, instrukcje,
wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano-instalacyjnych, przepisy techniczne instytucji
kontrolujących, jakość materiałów i wykonywanych robót.
W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwiązań systemowych należy przy wycenie uwzględnić wszystkie elementy danego
systemu niezbędne do zrealizowania całości prac.
Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi dokumentacjami branżowymi i
budowlanymi.
Wykonywanie otworów w ścianach i stropach istniejących koordynować międzybranżowo. W przypadku wątpliwości kontaktować się
z projektantami poszczególnych branż.
Opis prac i cel, jaki należy osiągnąć dla każdego rodzaju robót odpowiadają minimalnemu rezultatowi, jaki jest do przyjęcia przez
Inwestora. Niniejsza dokumentacja nie może jednak zawierać dokładnego wyliczenia i opisu wszystkich materiałów, szczegółów i
wytycznych niezbędnych do doskonałego wykonania robót.
Rysunki i cześć opisowa są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. Wszystkie elementy ujęte w opisie, nieujęte na rysunkach
lub ujęte na rysunkach, a nieujęte w specyfikacji winne być traktowane tak jakby były ujęte w obu. W przypadku rozbieżności w
jakimkolwiek z elementów dokumentacji należy zgłosić projektantowi, który zobowiązany będzie do pisemnego rozstrzygnięcia
problemu.
Wszystkie elementy nieujęte w niniejszym opracowaniu (opis, rysunki), a zdaniem Wykonawcy niezbędne do prawidłowego działania
instalacji nie zwalniają Wykonawcy z ich zamontowania i dostarczenia.
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Ze względu na rodzaj robót Wykonawca, powinien zdawać sobie sprawę z prac, jakie należy wykonać, z ich zakresu i ich rodzaju,
Dzięki umiejętnościom zawodowym w swojej specjalności powinien uzupełnić szczegóły, które mogłyby zostać pominięte w
poszczególnych częściach dokumentacji tak, aby idealnie wykonać opisany obiekt i zagwarantować wymagany rezultat.
W przypadku błędu, pomyłki lub wątpliwości interpretacyjnych Wykonawca, przed złożeniem oferty, winien wyjaśnić sporne kwestie z
Projektantem lub z Inwestorem. Wszelkie niesygnalizowane niejasności będą interpretowane z korzyścią dla Inwestora.
Wszystkie specyfikacje urządzeń i rysunki szczegółowe proponowane przez Wykonawcę należy zatwierdzić u Inwestora lub w
Biurze Projektowym.
Biuro Projektowe nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie nieuzgodnione zmiany wynikające z uszczegółowienia rozwiązań
funkcjonalnych, technologicznych, dostosowania do wymogów stawianych przez technologię, konstrukcję, instalacje, itd. oraz zmian
wprowadzonych przez Inwestora
Roboty należy wykonać w uzgodnieniu oraz zgodnie z zaleceniami nadzorów technicznych
Wszystkie wymiary, w zależności od skali rysunku, podawane są w metrach, w centymetrach, w milimetrach. Nie wolno brać
żadnego wymiaru mierząc bezpośrednio z rysunku. Obowiązkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku
jakiejkolwiek zmiany lub różnicy zauważonej między projektem a stanem faktycznym wykonawca zobowiązany jest przekazać tę
informację do biura projektowego.
W trakcie prac może w niewielkim zakresie zaistnieć konieczność wykonania dodatkowych prac niemożliwych do określenia na
etapie wykonywania dokumentacji projektowej i tym samym nieujętych w niniejszej opracowaniu.
Niniejszy projekt w wersji elektronicznej jest egzemplarzem informacyjnym i jako taki nie może służyć, jako podstawa do wykonania
na jego bazie (lub jego wydruków) jakichkolwiek prac budowlanych.
Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przepisami BHP
pod stałym nadzorem technicznym osób uprawnionych.
Wszystkie materiały budowlane i konstrukcyjne i wykończeniowe użyte przez wykonawcę muszą posiadać obowiązujące w Polsce
świadectwa dopuszczenia, aprobaty techniczne i certyfikaty.
Zmiana użytych materiałów na inne niż określone w projekcie, może być dokonana jedynie w uzgodnieniu z autorem projektu.
Kierownik budowy ma prawo występowania do inwestora o zmiany w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione
koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy. Zmiany w
rozwiązaniach projektowych konsultować z Projektantem.

Opracował:
mgr inż. Łukasz Hulbój
Sprawdził:
mgr inż. Mariusz Fabjanowski
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OPIS PROJEKTOWANYCH INSTALACJI SANITARNYCH WENTYLACJI
I KLIMATYZACJ
ZAKRES OPRACOWANIA:







wewnętrzna instalacja wodociągowa wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej
wewnętrzna hydrantowa instalacja p.poż.
wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania
wewnętrzna instalacja gazów medycznych
instalacja wentylacji mechanicznej

CZĘŚĆ GRAFICZNA OPRACOWANIA OBEJMUJE:
RYS WK-01
RYS WK-02
RYS WK-03
RYS WK-04
RYS WK-05

RZUT PIWNICY – INSTALACJE WOD-KAN
RZUT PARTERU – INSTALACJE WOD-KAN
RZUT I PIĘTRA – INSTALACJE WOD-KAN
SCHEMAT PODEJŚĆ ZBIOROWYCH INST. WODOCIĄGOWEJ
SCHEMAT PODEJŚĆ ZBIOROWYCH INST. KANALIZACJI SANITARNEJ

RYS CO-01
RYS CO-02

RZUT I PIĘTRA – INSTALACJA C.O.
ROZWINIĘCIE INST. C.O.

RYS GM-01

RZUT I PIĘTRA – INSTALACJE GAZÓW MEDYCZNYCH

RYS WM-01

RZUT I PIĘTRA – INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

A – INSTALACJE WOD-KAN
1.PODSTAWA OPRACOWANIA







Zlecenie Inwestora
Wytyczne projektowe przekazane przez Inwestora
Wizja lokalna i inwentaryzacja obiektu
Uzgodnienia z Inwestorem dokonywane na bieżąco w trakcie projektowania
Obowiązujące przepisy i normy
Podkłady architektoniczno-budowlane

2.PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany wewnętrznych instalacji – wodociągowej wody zimnej, ciepłej wody
użytkowej i cyrkulacyjnej, wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej oraz wewnętrznej hydrantowej instalacji przeciwpożarowej dla
potrzeb zadania inwestycyjnego pn. PRZEBUDOWA I PIĘTRA BUDYNKU POWIATOWEGO CENTRUM ZDROWIA Sp. z o.o. W
NOWYM DWORZE GDAŃSKIM NA POTRZEBY ODDZIAŁU CHORÓB WEWNĘTRZNYCH
Przedmiotowa inwestycja nie ingeruje w zagospodarowanie terenu, które pozostawia się bez zmian. Istniejące przyłącza mediów
pozostają bez zmian.
W ramach przedmiotowej inwestycji przewidziano wykonanie wewnętrznych instalacji sanitarnych w następującym zakresie:
 wewnętrzna instalacja wodociągowa wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej
 wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
 wewnętrzna hydrantowa instalacja przeciwpożarowa
Opracowanie swoim zakresem szczegółowo obejmuje:
 całkowity demontaż istniejącej instalacji wod-kan wraz z armaturą sanitarną i przyborami
 wykonanie nowych podejść wodociągowo-kanalizacyjnych pod projektowane urządzenia sanitarne wraz z montażem
projektowanej armatury i przyborów sanitarnych
 wykonanie częściowo nowych pionów kanalizacji sanitarnej wraz z przełożeniem dwóch istniejących pionów
 wykonanie wewnętrznej instalacji wody p.poż. wraz z montażem hydrantów wewnętrznych HP25 o DN25
Uwaga - z wymianą części instalacji kanalizacyjnej w ramach niniejszej przebudowy na I piętrze wiąże się również
prowadzenie robót poniżej na parterze i w piwnicy budynku oraz powyżej na dachu budynku (wyprowadzenie nowych
pionów i montaż wywiewek)

3.WYTYCZNE
PN - 92/B-01706

Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu.
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PN – EN 12056 – 1
PN – EN 12056 – 2
PN – B -02421:2000P

Instalacje kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków. Cz.1: Postanowienia ogólne i wymagania
Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków. Cz. 2: Kanalizacja sanitarna, projektowanie
układu i obliczenia
Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń.

PN-84/B-0 170 I

Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach

4.OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO
Budynek posiada wewnętrzne instalacje wodociągowe i kanalizacyjne podłączone do miejskich sieci. Instalacja wodociągowa wody
zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej wykonana jest z rur stalowych ocynkowanych, instalacja kanalizacji sanitarnej z rur PVC (piony
żeliwne). Piony istniejących instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych zlokalizowano z wykorzystaniem dostępnej dokumentacji
technicznej oraz przy pomocy wykonanej wizji lokalnej i inwentaryzacji stanu istniejącego na obiekcie.

5.OPIS PROJEKTOWEGO ROZWIĄZANIA INSTALACJI WODOCIĄGOWYCH
W celu zasilenia projektowanych węzłów wodociągowych przewidziano wykorzystanie istniejących pionów wodociągowych,
zabudowanych w szachtach instalacyjnych, zlokalizowanych zgodnie z opracowaniem graficznym. Dostawę wody zimnej, ciepłej i
cyrkulacyjnej w wymaganych ilościach, o właściwym ciśnieniu i o odpowiednich parametrach do istniejących pionów zapewnia
Inwestor.
Zakres opracowania obejmuje wykonanie nowych podejść wodociągowych pod projektowane urządzenia i przybory sanitarne z
wykorzystaniem istn. pionów.
Projektowaną instalację wodociągową wykonać należy z rur wielowarstwowych PE-RT/Al/PE-RT w systemie ze złączami
zaprasowanymi umożliwiającym układanie rur w posadzkach i bruzdach ściennych.
Należy zapewnić odcięcie wody w poszczególnych węzłach wodociągowych, wykorzystując do tego celu armaturę odcinającą – na
odejściach wody zimnej zawory odcinające przepływowe żeliwne, z żeliwnym pokrętłem, dławicą wzniosową mosiężną, na ciśnienie
max 1Mpa, przykładowo firmy KFA lub równoważne, natomiast na odejściach wody ciepłej zawory odcinające przepływowe żeliwne,
skośne, z żeliwnym pokrętłem, głowicą mosiężną, na temp. max +175˚C oraz ciśnienie max 1Mpa, przykładowo firmy KFA lub
równoważne. Średnica armatury odcinającej odpowiadająca średnicy danego przewodu, na którym jest montowana. Zabudowa
zaworów musi umożliwiać jego łatwą wymianę. Należy przewidzieć montaż zaworów odcinających we wnękach zamykanych
drzwiczkami rewizyjnymi z blachy ocynkowanej gr. 1,0 mm malowanej proszkowo na kolor biały, o wielkości 40x40cm (30x30cm, w
przypadku gdy większe się nie mieszczą), 45x45cm w korytarzach oraz 50x50cm w łazienkach, zapewniające łatwą wymianę
zaworów.
Projektowane przewody wodociągowe należy odpowiednio zaizolować termicznie otuliną z pianki polietylenowej, zapobiegając
wykraplaniu się wilgoci na powierzchni przewodu wody zimnej i stratom ciepła na przewodach wody ciepłej i cyrkulacyjnej –
szczegóły w dalszej części opracowania – pkt 5.2. Przewody prowadzone w bruzdach ściennych należy izolować otulinami
ciepłochronnymi dodatkowo zabezpieczonymi przed agresywnym działaniem zaprawy cementowej. Przejścia przez przegrody
budowlane prowadzić w tulejach ochronnych z rur PE lub PCV uszczelnionych szczeliwem elastycznym i obejmujących przewód z
izolacją.
Z uwagi na przebudowę jedynie części istniejącej instalacji ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji założono, iż instalacja posiada w
źródle wytwarzania system przeciwdziałający powstawaniu bakterii Legionella.

5.1.PROWADZENIE INSTALACJI, MOCOWANIE PRZEWODÓW
Projektowane przewody wodociągowe prowadzić należy w obrębie przestrzeni stropu podwieszonego, w bruzdach ściennych lub w
obudowach (z zapewnieniem dostępu do wszystkich zaworów odcinających). Przejścia przez przegrody budowlane prowadzić w
tulejach ochronnych z rur PE lub PCV uszczelnionych szczeliwem elastycznym i obejmujących przewód z izolacją. Wykonać
przebicia w miejscach przejścia przewodów przez ściany.
Do mocowania przewodów należy zastosować niezależne uchwyty i wsporniki stalowe ocynkowane galwanicznie z wkładką tłumiącą
EPDM, przykładowo w systemie zamocowań firmy NICZUK METAL-PL lub równoważne. Rozstaw uchwytów zgodnie z tabelą
poniżej:
ŚREDNICA PRZEWODU, mm
DN15 – DN20
DN25
DN32
DN40
DN50

MAKSYMALNY ROZSTAW POMIĘDZY UCHWYTAMI, m
1,50
2,20
2,60
3,00
3,50

Przewody poziome prowadzone przy ścianach, lub pod stropami itp. powinny spoczywać na podporach stałych (w uchwytach) i
ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.). Minimalna odległość zewnętrznej powierzchni przewodu
wodociągowego lub jego izolacji cieplnej od ściany, stropu albo podłogi powinna wynosić co najmniej 5mm. Podejścia instalacji wody
zimnej i ciepłej dodatkowo mocować przy punktach poboru wody.
Instalację wodociągową montować z 0,3% spadkiem w kierunku punktów czerpalnych. Przewody należy układać w sposób
umożliwiający samokompensację wydłużeń cieplnych.
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5.2.MATERIAŁ – RUROCIĄGI, IZOLACJA
5.2.1 PRZEWODY – MATERIAŁ WYKONANIA
Projektowaną instalację wodociągową wykonać należy z rur wielowarstwowych PE-RT/Al/PE-RT w systemie ze złączami
zaprasowanymi umożliwiającym układanie rur w posadzkach i bruzdach ściennych.

5.2.2 IZOLACJA TERMICZNA
Projektowane przewody wodociągowe należy odpowiednio zaizolować termicznie otuliną z pianki, zapobiegając wykraplaniu się
wilgoci na powierzchni przewodu wody zimnej i stratom ciepła na przewodach wody ciepłej i cyrkulacyjnej.
Do izolacji przewodów prowadzonych po wierzchu ścian, stropów itp. należy użyć otulin z pianki poliuretanowej o parametrach:
 Wsp. przewodzenia - nie więcej niż 0,035 W/mK przy 10˚C
 Odporność termiczna dla medium o temp. max +135˚C
 Nierozprzestrzeniająca ognia
Przykładowo otuliny izolacyjne w systemie ThermaPur 035 firmy THERMAFLEX lub równoważne.
Dla rurociągów prowadzonych po wierzchu ścian należy przyjmować grubości izolacji zgodnie z dostępnymi na rynku nie mniej niż
wartości podane w tabelach (minimalne grubości izolacji wg. Rozporz. Min. Infrastr. z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie). Wymagania izolacji
cieplnej przewodów i komponentów:
LP.

RODZAJ PRZEWODU LUB KOMPONENTU

1
2
3
4

Średnica wewnętrzna do 22mm
Średnica wewnętrzna od 22 do 35mm
Średnica wewnętrzna od 35 do 100mm
Średnica wewnętrzna ponad 100mm
Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzące przez
ściany lub stropy, skrzyżowania przewodów
Przewody ogrzewań centralnych wg poz. 1-4, ułożone w
komponentach budowlanych między ogrzewanymi
pomieszczeniami różnych użytkowników
Przewody wg poz. 6 ułożone w podłodze

5
6
7

MINIMALNA GRUBOŚĆ IZOLACJI
CIEPLNEJ (MATERIAŁ 0,035 W/(MK)
20mm
30mm
Równa średnicy wewnętrznej rury
100mm
50% wymagań z poz. 1-4
50% wymagań z poz. 1-4
6mm

Przewody prowadzone w bruzdach ściennych lub w posadzkach należy izolować otulinami ciepłochronnymi bez nacięcia z pianki
polietylenowej dodatkowo zabezpieczonymi przed agresywnym działaniem zaprawy cementowej o grubości 6mm – przykładowo w
systemie ThermaCompact IS firmy THERMAFLEX lub równoważne.
Ubytki starej izolacji powstałe w czasie prac montażowych wymienianych i projektowanych przewodów, należy uzupełnić izolacją,
zachowując te same kryteria jak w przypadku projektowanych instalacji.

5.3.ARMATURA I URZĄDZENIA
Zestawienie armatury sanitarnej w projektowanej instalacji wodociągowej:
PUNKT CZERPALNY
Bateria umywalkowa stojąca, jednouchwytowa, z mieszaczem i kompletem
elastycznych podejść – przykładowo KLUDI AMBIENTA lub równoważne + zawory
kątowe kulowe podumywalkowe 3/8xDN15
Bateria umywalkowa n/p stojąca, z wylewką o długości min. 145mm jednouchwytowa, z
mieszaczem i kompletem elastycznych podejść – przykładowo KLUDI LOGO NEO lub
równoważne + zawory kątowe kulowe podumywalkowe 3/8xDN15
Bateria umywalkowa bezdotykowa (łokciowa) stojąca, z mieszaczem i kompletem
elastycznych podejść – przykładowo KLUDI MEDI CARE lub równoważne + zawory
kątowe kulowe podumywalkowe 3/8xDN15
Bateria zlewozmywakowa ścienna, z obrotową wylewką o długości min. 200mm, w
komplecie z mimośrodami i rozetami stożkowymi z uszczelkami, przykładowo typu
KLUDI LOGO NEO lub równoważne
Bateria zlewozmywakowa bezdotykowa (łokciowa) stojąca, z obrotowa wylewką, z
mieszaczem i kompletem elastycznych podejść – przykładowo KLUDI MEDI CARE lub
równoważne + zawory kątowe kulowe podumywalkowe 3/8xDN15
Bateria natryskowa naścienna jednouchwytowa z mieszaczem – przykładowo KLUDI
AMBIENTA lub równoważne + zestaw natryskowy na drążku przesuwnym – przykładowo
KLUDI A-QAs 3S lub równoważne
Spłuczka podtynkowa ze stelażem montażowym podtynkowym wąskim (max 120mm)
dla wiszących misek ustępowych do zabudowy lekkiej, przykładowo typu SLIM&SILENT
CERSANIT lub równoważne

OZNACZENIE

MATERIAŁ

ŚREDNICA
PODEJŚCIA

BU

Mosiądz
chromowany

DN15

BUns

Mosiądz
chromowany

DN15

BU*

Mosiądz
chromowany

DN15

BZ

Mosiądz
chromowany

DN15

BZ*

Mosiądz
chromowany

DN15

BN

Mosiądz
chromowany

DN15

MU1, MUns

Stal

DN15

Armatura stosowana w instalacji wodociągowej powinna odpowiadać warunkom pracy instalacji tj. dla wody zimnej dopuszczalne
ciśnienie 1,0 MPa, temperatura 70ºC (dezynfekcja termiczna układu instalacji wraz ze wszystkimi punktami poboru wody, w celu
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zabezpieczenia przed Legionellą). W najniższym punkcie instalacji należy zamontować zawory spustowe. Lokalizacja przyborów
sanitarnych została podana na rysunkach załączonych do niniejszego opracowania.

5.4.PRÓBY SZCZELNOŚCI, PŁUKANIE I DEZYNFEKCJA
Po wykonaniu instalacji należy ją przepłukać, a następnie poddać próbie szczelności. Płukanie należy wykonywać przy dodatniej
temperaturze zewnętrznej. Podczas płukania wszystkie zawory przelotowe powinny być całkowicie otwarte, natomiast zawory przy
przyborach całkowicie zamknięte. Płukanie przeprowadzić zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
wodociągowych – Zeszyt 7.
Próbę należy przeprowadzić dla wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej przy ciśnieniu 1,5 x wyższym od ciśnienia roboczego, przed
zakryciem całej instalacji. Przed próbą należy napełnić instalację wodą oraz dokładnie odpowietrzyć.
Wymienione ciśnienie należy trzykrotnie podnosić w odstępach, co 10 min do pierwotnej wartości. Po dalszych 30 min spadek
ciśnienia nie może przekroczyć 0,06 MPa. W czasie następnych 120 min spadek ciśnienia nie może przekroczyć 0,02 MPa. W
przypadku wystąpienia przecieków podczas przeprowadzania próby szczelności należy je usunąć i ponownie przeprowadzić całą
próbę od początku. Po próbach szczelności przed oddaniem instalacji do użytku należy przeprowadzić dezynfekcję instalacji
wodociągowej oraz ponownie wykonać płukanie.

6.OPIS PROJEKTOWEGO ROZWIĄZANIA KANALIZACJI SANITARNEJ
Przewidziano głównie wykorzystanie istniejących żeliwnych pionów kanalizacji sanitarnej i podłączenie do nich projektowanych
przyborów sanitarnych oraz wykonanie nowych pionów wraz z przełożeniem dwóch istniejących. Projektuje się podłączenie
projektowanych urządzeń do pionów kanalizacji sanitarnej przewodami kielichowymi z PVC-U o podwyższonej odporności
termicznej i chemicznej, oraz o wysokim stopniu izolacji dźwiękowej z uszczelkami gumowymi (przykładowo firmy Wavin, Magma
Plast lub równoważne).
Nowe odpływy wykonywane z kanalizacyjnych rur PVC-U o DN50 dla umywalek i zlewozmywaków należy prowadzić w bruzdach
ściennych wyprowadzając przyłącze kanalizacji na odpowiedniej wysokości w zależności od rodzaju przyboru. Odpływy należy
włączać ponad stropem do żeliwnych trójników w istniejących pionach kanalizacyjnych przy użyciu gumowych uszczelek trapera
średnicy DN50. Nowe odpływy wykonywane z kanalizacyjnych rur PVC-U o DN110 dla projektowanych misek ustępowych należy
prowadzić po trasie kanalizacji zdemontowanej. Odpływy należy włączać do żeliwnych trójników w istniejących pionach
kanalizacyjnych przy użyciu gumowych uszczelek trapera średnicy DN110. Wyjątek stanowią podejścia odpływowe dla wiszących
misek ustępowych, które muszą być wykonane jak najbliżej ściany ze względu na zabudowę stelaża dla miski wiszącej. Nowe
odpływy wykonywane z kanalizacyjnych rur PVC-U o DN50 dla odwodnienia punktowego (natrysku) z nowoprojektowanych łazienek
należy prowadzić pod stropem parteru i obudować płytami GK. Odpływy należy włączać pod stropem do żeliwnych trójników w
istniejących pionach kanalizacyjnych przy użyciu gumowych uszczelek trapera średnicy DN50.
Istniejące piony kanalizacyjne K08 i K09 należy wymienić na nowe i przełożyć we wskazane miejsce wg opracowania graficznego.
Na parterze należy odtworzyć podłączenia odpływów ze wszystkich istn. przyborów. Nowe piony należy wyprowadzić ponad dach i
zakończyć rurą wywiewną o ø160. Należy odtworzyć podłączenie pionów pod istn. przewody odpływowe w piwnicy.
UWAGI:
 Przejścia nowych rur PVC-U DN50 oraz PVC-U DN110 przez stropy muszą być szczelne
 Na przejściu wszystkich nowych pionów kanalizacyjnych przez stropy należy zastosować odpowiednie kołnierze
ogniochronne
 Podczas demontażu starych żeliwnych podejść odpływowych należy wcześniej zabezpieczyć piony żeliwne przed ich
ewentualnym obsunięciem stosując odpowiednie, stosując odpowiednie mocowania rur do ścian lub stropów w postaci
obejm, wsporników itp.
 Należy zachować szczególną ostrożność podczas demontażu rur żeliwnych z żeliwnych trójników na pionach
kanalizacyjnych. Uszkodzenie trójnika na pionie wiązało będzie się z koniecznością wstawienia nowego trójnika

PVC w pion żeliwny
6.1.PROWADZENIE INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ
Podejścia kanalizacyjne pod przybory sanitarne wykonać należy z odpowiednim zasyfonowaniem podłączeń oraz prowadzić należy
z min. 2,0% spadkiem w kierunku pionów. Projektowane przewody prowadzić należy w bruzdach ściennych, podłogowych lub w
obudowach. Przejścia rurociągów przez ściany należy zaprojektować w tulejach ochronnych. Rurociągi mocować do ścian obejmami
stalowymi ocynkowanymi galwanicznie, z wkładką tłumiącą EPDM, przykładowo w systemie zamocowań firmy NICZUK METAL-PL
lub równoważne.
Wszystkie przejścia projektowanych przewodów kanalizacji sanitarnej przez stropy zabezpieczyć należy zaprawą ognioochronną o
odporności ogniowej EI60 + obejma ognioochronna do przewodów palnych – przykładowo: zaprawa CFS-M RG + obejma
ognioochronna CFS-C P firmy HILTI lub równoważne.

6.2.PRZEWODY KANALIZACYJNE
Instalację kanalizacji sanitarnej należy wykonać przewodami kielichowymi z PVC-U o podwyższonej odporności termicznej i
chemicznej, oraz o wysokim stopniu izolacji dźwiękowej, łączonych uszczelkami z elastomeru. Bose końce rur po przycięciu należy
oczyścić z zadziorów, zukosować i przed wsunięciem posmarować środkiem poślizgowym na bazie silikonu. Nie należy skracać i
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przycinać kształtek. Przewody poziome powinny być prowadzone ze spadkiem zależnym od średnicy rury. Przewody należy układać
z kielichami w kierunku przeciwnym do przepływu ścieków.
Podejścia odpływowe, łączące wyloty urządzeń sanitarnych z pionem spustowym należy prowadzić z minimalnym spadkiem 2,0%.
Urządzenia sanitarne należy wyposażyć w indywidualne zamknięcia wodne (syfony).

7.WEWNĘTRZNA HYDRANTOWA INSTALACJA P.POŻ.
W ramach przedmiotowej inwestycji przewidziano wykonanie instalacji wody p.poż. oraz montaż projektowanych hydrantów HP25,
zgodnie z opracowaniem graficznym.
Przewidziano montaż hydrantów wewnętrznych podtynkowych HP25 z wężem półsztywnym o DN25, z możliwością podłączenia
zasilania z prawej lub lewej strony o wydajności QNom=60l/min przy P ≥ 0.6 MPa - WSP K=26 dysza prądownicy D=6.0 mm.
Wyposażenie hydrantu wewnętrznego musi obejmować:
 Zawór DN25
 Prądownica PW-25/D6/D8/D10 wg EN-671
 Zwijadło kompletne wychylne o kąt 180° - wyposażone w oś wodną umożliwiającą rozwinięcie węża będącego pod
ciśnieniem wody, na żądaną długość.
 Wąż półsztywny DN 25 wg EN-694 - 30 mb
Hydranty zasilane będą projektowaną instalacją wody p.poż. podłączoną do instalacji wody zimnej za armaturą wodomierzową w
pomieszczeniu technicznym w piwnicy, zgodnie z opracowaniem graficznym. W istniejącej instalacji wody zimnej panuje
wystarczające ciśnienie dyspozycyjne z sieci miejskiej, umożliwiające prawidłową pracę dla proj. hydrantowej instalacji p.poż.
(odpowiednie ciśnienie w instalacji zapewnia Inwestor).
Na projektowanym odejściu wody p.poż. zamontować należy odrębny zawór antyskażeniowy wraz z zaworami odcinającymi,
zgodnie z opracowaniem graficznym.
Projektowaną instalację wody p.poż. wykonać należy z przewodów stalowych ocynkowanych średnich o połączeniach
gwintowanych.
Dodatkowo przewidzieć należy wykonanie przewodu do okresowego płukania instalacji p.poż. W tym celu wykonać należy przewód
umożliwiający okresowy przepływ wody w instalacji, zasilający np. najbliższą płuczkę. Przewód do płukania wykonać ze stali
ocynkowanej średniej o połączeniach gwintowanych, średnica DN15.
Przejścia projektowanych przewodów przez stropy zabezpieczyć należy zaprawą ognioochronną o odporności ogniowej EI60 +
izolacja przewodu z wełny mineralnej z płaszczem aluminiowym – przykładowo: zaprawa CFS-M RG firmy HILTI lub równoważne +
izolacja PAROC Hvac Section AluCoat T lub równoważne.

8.INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA
Przewidywane zagrożenie mogące wystąpić podczas realizacji robót, urazy od spadających przedmiotów z wysokości – zagrożenie
dla osób znajdujących się w otoczeniu:
 potknięcie, upadek – wszystkie prace budowlano – montażowe w obiekcie
 skaleczenia - używanie ostrych narzędzi podczas prac montażowych, oraz krawędzie elementów budowlanych
 uraz odpryskami – prace montażowe z użyciem elektronarzędzi
 poparzenia - zgrzewaniu rurociągów
 zaprószenie oka – prace budowlane , kucie, stosowanie materiałów izolacyjnych
 hałas – używanie elektronarzędzi podczas prac montażowych.
Bezpośredni nadzór nad BHP sprawują kierownik budowy i uprawnione osoby, które przed przystąpieniem do prac:
 przeprowadzą instruktaż pracowników wykonujących czynności budowlane, montażowe
 poinformują pracowników o możliwości wystąpienia zagrożeń
 poinformują pracowników o konieczności stosowania zabezpieczeń oraz środków ochrony indywidualnej ze względu na
istniejące zagrożenia
 poinformują o najszybszych drogach ewakuacji w razie zagrożenia
Prace specjalistyczne (spawanie, zgrzewanie) wykonują pracownicy posiadający odpowiednie przeszkolenia i uprawnienia.
Zatrudnieni pracownicy winni przejść szkolenia okresowe i stanowiskowe w zakładzie pracy, oraz posiadać aktualne badania
lekarskie. Na obiekcie winno być wyznaczone miejsce z podstawowym sprzętem gaśniczym oraz apteczka pierwszej pomocy. Na
obiekcie należy wyznaczyć trasy zapewniające bezpieczną i sprawną komunikację umożliwiającą sprawną ewakuację na wypadek
pożaru lub innych zagrożeń. Na trasach tych zabrania się składowania materiałów. Wszelkie roboty winne być prowadzone zgodnie
z „Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania
robót budowlanych” Dz. U. Nr 47 poz. 401 z dn. 19 marca 2003 r.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi oraz Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (z późniejszymi zmianami) art. 21a stwierdza
się, że ze względu na wykonywane roboty instalacyjno–budowlane nie wymaga się opracowania przez kierownika budowy planu
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
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9.ODBIÓR ROBÓT
SPRAWDZENIE KOMPLETNOŚCI WYKONANIA PRAC
Celem sprawdzenia kompletności wykonanych prac jest wykazanie, że w pełni wykonano wszystkie prace związane z montażem
instalacji oraz stwierdzenie zgodności ich wykonania z projektem oraz obowiązującymi przepisami i zasadami technicznymi.
W ramach tego etapu prac odbiorowych należy przeprowadzić następujące działania:
 porównać wszystkie elementy wykonanej instalacji ze specyfikacją projektową, zarówno w zakresie materiałów, jak i ilości
 sprawdzić zgodność wykonania instalacji z obowiązującymi przepisami oraz z zasadami technicznymi
 sprawdzić dostępność dla obsługi instalacji ze względu na działanie, czyszczenie i konserwację
 sprawdzić czystość instalacji
 sprawdzić kompletność dokumentów niezbędnych do eksploatacji instalacji.
KONTROLA DZIAŁANIA
Celem kontroli instalacji zimnej, ciepłej wody, cyrkulacji jest potwierdzenie możliwości działania instalacji zgodnie z wymaganiami.

10.UWAGI KOŃCOWE
Przy określaniu postępowania i wymagań jakie powinna spełniać instalacja wodociągowa i kanalizacyjna należy stosować się do
zaleceń normy PN-81/B-10700.01, warunków technicznych wykonania i odbioru rurociągów stalowych oraz instrukcji i wytycznych
podawanych przez producentów. Roboty prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP oraz wykorzystując część
rysunkową.
Wszystkie oznaczenia typów oraz nazw producentów materiałów i urządzeń stanowią rozwiązanie przykładowe. Dopuszcza się
zastosowanie innych typów oraz producentów materiałów i urządzeń o parametrach nie gorszych niż zaproponowane przez
projektanta.
Instalacje należy wykonać zgodnie z:
 „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montażowych”
 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie wraz z późniejszymi zmianami
 Zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami BHP, P.POŻ.
 Wymaganiami montażowymi producentów zastosowanych urządzeń
 Obowiązującymi przepisami i normami
 Wszystkie materiały, urządzenia i armatura powinny posiadać atest do stosowania w budownictwie.
Ponadto:
 Opracowanie graficzne i część opisowa stanowią jednolitą dokumentację wzajemnie uzupełniającą się. Wszystkie elementy
ujęte w części opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujęte w części opisowej winny być
traktowane jakby były ujęte w obu
 Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiały winny odpowiadać Polskim Normom i posiadać stosowną
deklarację zgodności lub posiadać znak CE i deklarację zgodności z normami zharmonizowanymi oraz posiadać niezbędne
atesty tak aby spełniały obowiązujące przepisy
 Z uwagi na wykonywanie prac w funkcjonującym obiekcie należy uzgodnić z Inwestorem harmonogram prac oraz wyłączenie
istniejących instalacji.
WYKONAWCA JEST ODPOWIEDZIALNY ZA REALIZACJĘ ROBÓT ZGODNIE Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ, SPECYFIKACJĄ
TECHNICZNĄ, POLECENIAMI NADZORU AUTORSKIEGO I INWESTORSKIEGO ORAZ ZGODNIE Z ART. 5, 22, 23 I 28 USTAWY PRAWO
BUDOWLANE, „WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH. TOM II INSTALACJE
SANITARNE I PRZEMYSŁOWE”, ARKADY, WARSZAWA 1988.
ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM M.S.W.I A. Z DNIA 31.07.1998 (DZ.U. NR 113/98 POZ.728) KAŻDY WYRÓB BUDOWLANY WYMAGAJĄCY
CERTYFIKACJI POWINIEN POSIADAĆ ZNORMALIZOWANE OZNACZENIE I DEKLARACJĘ ZGODNOŚCI.
ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 2.12.2002. (DZ.U. NR 209/2002 POZ. 1779) KAŻDY WYRÓB
BUDOWLANY WYMAGAJĄCY CERTYFIKACJI POWINIEN POSIADAĆ OZNACZENIE I DEKLARACJE ZGODNOŚCI, A PRZED
WPROWADZENIEM DO OBROTU ZNAKOWANIE CE.
UWAGA: PRZYJĘTE W OPRACOWANIU URZĄDZENIA POCHODZĄCE OD KONKRETNYCH PRODUCENTÓW STANOWIĄ JEDYNIE
PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIE. OSTATECZNĄ DECYZJĘ W SPRAWIE WYBORU MARKI POZOSTAWIA SIĘ INWESTOROWI.
DOPUSZCZA SIĘ ZMIANĘ ZAPROPONOWANEGO URZĄDZENIA POD WARUNKIEM, IŻ ZASTOSOWANE URZĄDZENIA BĘDĄ
CHARAKTERYZOWAŁY SIĘ IDENTYCZNYMI PARAMETRAMI TECHNICZNYMI, ZGODNIE Z ZAŁOŻENIEM PROJEKTANTA.

B – INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
1.PODSTAWA OPRACOWANIA





Zlecenie Inwestora
Wytyczne projektowe przekazane przez Inwestora
Wizja lokalna i inwentaryzacja obiektu
Uzgodnienia z Inwestorem dokonywane na bieżąco w trakcie projektowania
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Obowiązujące przepisy i normy
Podkłady architektoniczno-budowlane

2.PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany przebudowy istniejącej wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania
dla potrzeb zadania inwestycyjnego pn. PRZEBUDOWA I PIĘTRA BUDYNKU POWIATOWEGO CENTRUM ZDROWIA Sp. z o.o. W
NOWYM DWORZE GDAŃSKIM NA POTRZEBY ODDZIAŁU CHORÓB WEWNĘTRZNYCH.
Przedmiotowa inwestycja nie ingeruje w zagospodarowanie terenu, które pozostawia się bez zmian.
W ramach przedmiotowej inwestycji przewidziano całkowity demontaż istniejącej instalacji c.o. wraz z grzejnikami (głównie
żeliwnymi) oraz wykonanie nowej wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, zasilanej z węzła ciepłowniczego w piwnicy
budynku.
Założono wykonanie nowego głównego pionu centralnego ogrzewania w celu zasilenia projektowanych szafkowych rozdzielaczy
podtynkowych, z których następnie zasilane będą projektowane grzejniki płytowe w poszczególnych pomieszczeniach. Lokalizacja
pionów i grzejników wg opracowania graficznego.
Opracowanie swoim zakresem szczegółowo obejmuje:
 całkowity demontaż istniejącej instalacji c.o. wraz z grzejnikami, podejściami i armaturą
 wykonanie nowo projektowanej instalacji c.o.
 montaż szafkowych podtynkowych rozdzielaczy c.o.
 wykonanie podejść pod projektowane grzejniki
 podłączenie projektowanych grzejników wraz z armaturą

3.WYTYCZNE
PN-EN ISO 6946:2008
PN-EN 12831:2006
PN-B 02403:1982
PN-B-02413:1991
PN-C-04607:1993
PN – B -02421:2000P

Komponenty budowlane i elementy budynku - Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła
- Metoda obliczania
Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego
Temperatury obliczeniowe zewnętrzne
Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu
otwartego – Wymagania
Woda w instalacjach ogrzewania - Wymagania i badania dotyczące jakości wody
Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń Wymagania i badania odbiorcze

4.OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO
Budynek posiada instalację centralnego ogrzewania z rozdziałem dolnym, o parametrach czynnika grzewczego 80/60ºC, zasilaną z
węzła cieplnego znajdującego się w piwnicy budynku.
Istniejąca instalacja centralnego ogrzewania wykonana jest z rur stalowych czarnych bez szwu. Jako elementy grzejne głównie
zamontowane są grzejniki żeliwne, sporadycznie występują grzejniki stalowe płytowe. Piony istniejących instalacji centralnego
ogrzewania zlokalizowano z wykorzystaniem dostępnej dokumentacji technicznej oraz przy pomocy wykonanej wizji lokalnej i
inwentaryzacji stanu istniejącego na obiekcie.
Cała istniejąca instalacja c.o. na poziomie I piętra podlega demontażowi.

5.OPIS PROJEKTOWEGO ROZWIĄZANIA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA
Założono wykonanie nowej instalacji c.o. w celu zasilenia projektowanych grzejników w poszczególnych pomieszczeniach na I
piętrze. Źródło zasilania dla projektowanej instalacji stanowi istniejące rozdzielacze c.o. zlokalizowane w węźle ciepłowniczym w
piwnicy budynku, zgodnie z opracowaniem graficznym.
Zaprojektowano instalację pompową w układzie dwururowym o parametrach czynnika grzejnego 80/60˚C w systemie
rozdzielaczowym z zastosowaniem szafkowych podtynkowych rozdzielaczy zlokalizowanych w obrębie przedmiotowej kondygnacji.
Zaprojektowano mosiężne rozdzielacze o średnicy 1,0” z króćcami przyłączeniowymi o średnicy ¾, zamontowane w szafkach
podtynkowych – lokalizacja wg opracowania graficznego. Rozdzielacze zasilane projektowanymi przewodami stalowymi.
Rozdzielacze mosiężne wyposażyć w zawory regulacji ciśnienia typu STAP, równoważące typu STAD oraz odpowietrzniki
automatyczne.
W celu zasilenia proj. rozdzielaczy szafkowych należy wykonać główny pion inst. c.o. wyprowadzony z piwnicy budynku, zgodnie z
opracowaniem graficznym. Piony oraz instalację c.o. do rozdzielaczy szafkowych należy wykonać z przewodów stalowych czarnych
ze szwem wg PN-EN 10220:2005, łączonych przez spawanie. Na pionach i w najwyższych punktach projektowanej instalacji
zamontować należy odpowietrzniki. Zawory odpowietrzające piony c.o. należy zabudować we wnękach zamykanych drzwiczkami
rewizyjnymi z blachy nierdzewnej z uchwytem, o wielkościach umożliwiających odpowiedni dostęp do zaworów.
Dodatkowo w ramach niniejszej inwestycji należy wyprowadzić jeden pion projektowanej inst. c.o. na poddasze budynku, w celu
przyszłej rozbudowy instalacji na poddaszu, w ramach odrębnego zadania. Lokalizacja wg opracowania graficznego.
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5.1.MONTAŻ PROJEKTOWANYCH GRZEJNIKÓW PŁYTOWYCH
Zaprojektowano stalowe grzejniki płytowe o wykończeniu higienicznym, bez elementów konwekcyjnych i osłon, przeznaczone do
stosowania w obiektach służby zdrowia i innych o podwyższonych wymaganiach higienicznych, posiadających atest PZH.
Przewidziano montaż grzejników kompaktowych z podłączeniem od dołu, wyposażonych w zawór termostatyczny z nastawą
wstępną oraz z wbudowaną wkładką zaworową (przykładowo grzejniki płytowe PLAN VENTIL HYGIENE typu FHV firmy PURMO lub
równoważne). Dla grzejników stosować głowice termostatyczne pasujące do wbudowanych wkładek zaworowych. Grzejniki
podłączone od dołu przy użyciu zintegrowanej armatury przyłączeniowej z możliwością odcięcia i spustu wody.
Podłączenia do grzejników prowadzić w warstwie izolacyjnej podłogi w otulinie z polietylenu o grubości 6mm. Przy grzejnikach na
zasilaniu zamontować należy zawory grzejnikowe proste z nastawą wstępną np. typu RA-N DN15 firmy DANFOSS lub równoważne,
wyposażone dodatkowo w głowice termostatyczne np. typu RAV firmy DANFOSS lub równoważne. Na przewodach powrotnych
grzejników zamontować należy zawory odcinające np. typu RLV DN15 firmy DANFOSS lub równoważne.
Grzejniki należy ustawiać poziomo w płaszczyźnie równoległej do powierzchni ściany. Minimalny odstęp grzejników od podłogi
wynosi 10 cm. Montaż grzejników wykonać z zastosowaniem ściennych zawieszeń do grzejników szpitalnych, przykładowo typu
MONCLAC MCK (BH) lub równoważne. Każdy grzejnik mocować na czterech uchwytach.
Lokalizacja wszystkich grzejników wg opracowania graficznego.

5.2.PROWADZENIE I MONTAŻ PRZEWODÓW I ARMATURY
Piony c.o. oraz rozprowadzenie czynnika grzewczego do rozdzielaczy należy wykonać z przewodów stalowych czarnych ze szwem
wg PN-EN 10220:2005, łączonych przez spawanie. Przewody prowadzić ze spadkiem 0,3% w kierunku pionów zasilających
rozdzielacze. W przejściach przez przegrody, stropy stosować tuleje ochronne.
Podejścia od rozdzielaczy do poszczególnych grzejników (zasilanie i powrót) wykonać z rur polietylenowych wielowarstwowych
PEX/Al/PEX o średnicy 14x2mm. Przewody prowadzić w warstwie izolacyjnej podłogi w otulinie z polietylenu o grubości 6mm.
Przejścia przewodów przez przegrody budowlane prowadzić w tulejach ochronnych z rur PE lub PCV uszczelnionych szczeliwem
elastycznym i obejmujących przewód z izolacją. Wykonać przebicia w miejscach przejścia przewodów przez ściany.
Przejścia projektowanych przewodów przez stropy budynku zabezpieczyć zaprawą ognioochronną o odporności ogniowej EI60 +
izolacja przewodu z wełny mineralnej z płaszczem aluminiowym – przykładowo: zaprawa CFS-M RG firmy HILTI lub równoważne +
izolacja PAROC Hvac Section AluCoat T lub równoważne.

5.3.PRÓBY SZCZELNOŚCI, PŁUKANIE I DEZYNFEKCJA
Przed malowaniem należy instalację dokładnie przepłukać i wykonać próbę szczelności na ciśnienie co najmniej 0.4 MPa, zgodnie z
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót. Rurociągi łączące grzejnik z istniejącą instalacją grzewczą należy po
zmontowaniu dokładnie oczyścić zgodnie z normą PN-ISO-8501-1 i wykonać zabezpieczenie antykorozyjne, poprzez malowanie
farbą do gruntowania a następnie farbą nawierzchniową w kolorze ścian. Użyte farby powinny posiadać atest zezwalający do
stosowania w obiektach służby zdrowia.

5.4.REGULACJA INSTALACJI C.O.
Regulacja instalacji odbywać się będzie przez zastosowanie zaworów termostatycznych przy grzejnikach oraz zaworów
równoważących przy rozdzielaczach.

5.5.IZOLACJA TERMICZNA PRZEWODÓW
Do izolacji przewodów centralnego ogrzewania należy użyć otulin z pianki polietylenowej o parametrach:
 Wsp. przewodzenia - nie więcej niż 0,035 W/mK przy 10˚C
 Odporność termiczna na ciągłe obciążenie temperaturą +95˚C
 Nierozprzestrzeniająca ognia
Wszystkie rurociągi montowane w obudowach i bruzdach należy zaizolować otulinami ciepłochronnymi bez nacięcia z pianki
polietylenowej dodatkowo zabezpieczonymi przed agresywnym działaniem zaprawy cementowej o grubości 13mm – przykładowo w
systemie ThermaCompact IS firmy THERMAFLEX lub równoważne.
Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydaną przez Centralny Ośrodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

5.6.OBLICZENIA
Obliczenia wykonano zgodnie z:
 PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku - Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła Metoda obliczania
 PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego
Przyjęte parametry do obliczeń:
 II strefa klimatyczna
 Współczynniki przenikania ciepła – wg proj. architektury
 Parametry instalacji: tz/tp = 80/60˚C
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Temperatury obliczeniowe wewnętrzne przyjęto zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zgodnie z przeznaczeniem i funkcją
danego pomieszczenia.
Obliczenia strat ciepła dla pomieszczeń wykonano przy użyciu oprogramowania PURMO OZC 4.0.
Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepła na potrzeby c.o. wynosi ok. Q = 33,41 kW.

5.7 DOBÓR WIELKOŚCI GRZEJNIKÓW
Wg opracowania graficznego.

6.INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA
Przewidywane zagrożenie mogące wystąpić podczas realizacji robót, urazy od spadających przedmiotów z wysokości – zagrożenie
dla osób znajdujących się w otoczeniu:
 potknięcie, upadek – wszystkie prace budowlano – montażowe w obiekcie
 skaleczenia - używanie ostrych narzędzi podczas prac montażowych, oraz krawędzie elementów budowlanych
 uraz odpryskami – prace montażowe z użyciem elektronarzędzi
 poparzenia - zgrzewaniu rurociągów
 zaprószenie oka – prace budowlane , kucie, stosowanie materiałów izolacyjnych
 hałas – używanie elektronarzędzi podczas prac montażowych.
Bezpośredni nadzór nad BHP sprawują kierownik budowy i uprawnione osoby, które przed przystąpieniem do prac:
 przeprowadzą instruktaż pracowników wykonujących czynności budowlane, montażowe
 poinformują pracowników o możliwości wystąpienia zagrożeń
 poinformują pracowników o konieczności stosowania zabezpieczeń oraz środków ochrony indywidualnej ze względu na
istniejące zagrożenia
 poinformują o najszybszych drogach ewakuacji w razie zagrożenia
Prace specjalistyczne (spawanie, zgrzewanie) wykonują pracownicy posiadający odpowiednie przeszkolenia i uprawnienia.
Zatrudnieni pracownicy winni przejść szkolenia okresowe i stanowiskowe w zakładzie pracy, oraz posiadać aktualne badania
lekarskie. Na obiekcie winno być wyznaczone miejsce z podstawowym sprzętem gaśniczym oraz apteczka pierwszej pomocy. Na
obiekcie należy wyznaczyć trasy zapewniające bezpieczną i sprawną komunikację umożliwiającą sprawną ewakuację na wypadek
pożaru lub innych zagrożeń. Na trasach tych zabrania się składowania materiałów. Wszelkie roboty winne być prowadzone zgodnie
z „Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania
robót budowlanych” Dz. U. Nr 47 poz. 401 z dn. 19 marca 2003 r.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi oraz Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (z późniejszymi zmianami) art. 21a stwierdza
się, że ze względu na wykonywane roboty instalacyjno–budowlane nie wymaga się opracowania przez kierownika budowy planu
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

7.ODBIÓR ROBÓT
SPRAWDZENIE KOMPLETNOŚCI WYKONANIA PRAC - Celem sprawdzenia kompletności wykonanych prac jest wykazanie, że w
pełni wykonano wszystkie prace związane z montażem instalacji oraz stwierdzenie zgodności ich wykonania z projektem oraz
obowiązującymi przepisami i zasadami technicznymi. W ramach tego etapu prac odbiorowych należy przeprowadzić następujące
działania:
 porównać wszystkie elementy wykonanej instalacji ze specyfikacją projektową, zarówno w zakresie materiałów, jak i ilości
 sprawdzić zgodność wykonania instalacji z obowiązującymi przepisami oraz z zasadami technicznymi
 sprawdzić dostępność dla obsługi instalacji ze względu na działanie, czyszczenie i konserwację
 sprawdzić czystość instalacji
 sprawdzić kompletność dokumentów niezbędnych do eksploatacji instalacji.

8.UWAGI KOŃCOWE
Wszystkie oznaczenia typów oraz nazw producentów materiałów i urządzeń stanowią rozwiązanie przykładowe. Dopuszcza się
zastosowanie innych typów oraz producentów materiałów i urządzeń o parametrach nie gorszych niż zaproponowane przez
projektanta.
Przebudowę istniejącej instalacji należy wykonać zgodnie z:
 „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montażowych”
 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki ich usytuowanie wraz z późniejszymi zmianami
 Zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami BHP, P.POŻ.
 Wymaganiami montażowymi producentów zastosowanych urządzeń
 Obowiązującymi przepisami i normami
 Wszystkie materiały, urządzenia i armatura powinny posiadać atest do stosowania w budownictwie.
Ponad to:
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 Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania wszystkich brakujących i pominiętych w niniejszym opracowaniu elementów
instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych materiałów i urządzeń dla kompletnego wykonania projektowanych instalacji i
zapewnienie ich pełnej funkcjonalności
 Opracowanie graficzne i część opisowa stanowią jednolitą dokumentację wzajemnie uzupełniającą się. Wszystkie elementy
ujęte w części opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujęte w części opisowej winny być
traktowane jakby były ujęte w obu
 Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiały winny odpowiadać Polskim Normom i posiadać stosowną
deklarację zgodności lub posiadać znak CE i deklarację zgodności z normami zharmonizowanymi oraz posiadać niezbędne
atesty tak aby spełniały obowiązujące przepisy
 Z uwagi na wykonywanie prac w funkcjonującym obiekcie należy uzgodnić z Inwestorem harmonogram prac oraz wyłączenie
istniejących instalacji.
WYKONAWCA JEST ODPOWIEDZIALNY ZA REALIZACJĘ ROBÓT ZGODNIE Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ, SPECYFIKACJĄ
TECHNICZNĄ, POLECENIAMI NADZORU AUTORSKIEGO I INWESTORSKIEGO ORAZ ZGODNIE Z ART. 5, 22, 23 I 28 USTAWY PRAWO
BUDOWLANE, „WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH. TOM II INSTALACJE
SANITARNE I PRZEMYSŁOWE”, ARKADY, WARSZAWA 1988.
ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM M.S.W.I A. Z DNIA 31.07.1998 (DZ.U. NR 113/98 POZ.728) KAŻDY WYRÓB BUDOWLANY WYMAGAJĄCY
CERTYFIKACJI POWINIEN POSIADAĆ ZNORMALIZOWANE OZNACZENIE I DEKLARACJĘ ZGODNOŚCI.
ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 2.12.2002. (DZ.U. NR 209/2002 POZ. 1779) KAŻDY WYRÓB
BUDOWLANY WYMAGAJĄCY CERTYFIKACJI POWINIEN POSIADAĆ OZNACZENIE I DEKLARACJE ZGODNOŚCI, A PRZED
WPROWADZENIEM DO OBROTU ZNAKOWANIE CE.
UWAGA: PRZYJĘTE W OPRACOWANIU URZĄDZENIA POCHODZĄCE OD KONKRETNYCH PRODUCENTÓW STANOWIĄ JEDYNIE
PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIE. OSTATECZNĄ DECYZJĘ W SPRAWIE WYBORU MARKI POZOSTAWIA SIĘ INWESTOROWI.
DOPUSZCZA SIĘ ZMIANĘ ZAPROPONOWANEGO URZĄDZENIA POD WARUNKIEM, IŻ ZASTOSOWANE URZĄDZENIA BĘDĄ
CHARAKTERYZOWAŁY SIĘ IDENTYCZNYMI PARAMETRAMI TECHNICZNYMI, ZGODNIE Z ZAŁOŻENIEM PROJEKTANTA.

C – INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH
1.PODSTAWA OPRACOWANIA







Zlecenie Inwestora
Wytyczne projektowe przekazane przez Inwestora
Wizja lokalna i inwentaryzacja obiektu
Uzgodnienia z Inwestorem dokonywane na bieżąco w trakcie projektowania
Obowiązujące przepisy i normy prawne oraz wytyczne do projektowania
Podkłady architektoniczno-budowlane

2.PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany wewnętrznych instalacji gazów medycznych – tlenu medycznego dla
potrzeb zadania inwestycyjnego pn. PRZEBUDOWA I PIĘTRA BUDYNKU POWIATOWEGO CENTRUM ZDROWIA Sp. z o.o. W
NOWYM DWORZE GDAŃSKIM NA POTRZEBY ODDZIAŁU CHORÓB WEWNĘTRZNYCH.
Przedmiotowa inwestycja nie ingeruje w zagospodarowanie terenu, które pozostawia się bez zmian. Istniejące przyłącza mediów
pozostają bez zmian.

3.OGÓLNY ZAKRES OPRACOWANIA
W ramach przedmiotowej inwestycji przewidziano wykonanie nowej instalacji gazów medycznych – tlenu medycznego, z
wykorzystaniem istniejącej instalacji w innej części budynku szpitala. Przewidziano wykonanie nowej instalacji tlenu medycznego w
kierunku projektowanych punktów poboru. Miejsce wpięcia do istniejącej instalacji wg opracowania graficznego.
Opracowanie swoim zakresem szczegółowo obejmuje:
 wykonanie projektowanej instalacji g.med. – tlenu medycznego i podłączenie jej do projektowanych skrzynek zaworowokontrolnych SZKG
 montaż projektowanych skrzynek zaworowo-kontrolnych g.med. - SZKG
 montaż projektowanych punktów informacyjnych i sygnalizatorów alarmu g. med. – SA, PI
 montaż projektowanych punktów poboru g. med. - PPG
 montaż projektowanych paneli nadłóżkowych – PN1, PN2, PN2*, PN3 i PNP

4.OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO
Obecnie na kondygnacji objętej zakresem niniejszego opracowania nie ma istniejącej instalacji gazów medycznych.
Istniejąca instalacja gazów medycznych występuje na obecnym oddziale wewnętrznym, zlokalizowanym na parterze w nowszej
części budynku i wykonana jest z rur miedzianych, wyposażona w skrzynki zaworowo-kontrolne oraz punkty informacyjne. Zasilanie
istniejącej instalacji tlenu odbywa się z sieci zewnętrznej, ze zbiornika tlenu zlokalizowanego na terenie szpitala.
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5.OPIS PROJEKTOWEGO ROZWIĄZANIA INSTALACJI GAZÓW MEDYCZNYCH
Przewidziano wykonanie głównego przewodu zasilającego pion doprowadzający tlen medyczny na kondygnację objętą niniejszym
opracowaniem. Inwestor zapewnia dostawę gazów medycznych – tlenu medycznego dla potrzeb przedmiotowej inwestycji z
istniejących źródeł.
Zawory odcinające i manometry kontrolne oraz czujniki sygnalizatorów awarii umieszczono w projektowanych szafkach zaworowokontrolnych SZKG z odczytem cyfrowym (lokalizacja wg opracowania graficznego). Skrzynka powinna być wyposażona w
wyświetlacz cyfrowy z możliwością ustawienia ciśnienia nominalnego i wartości progowych górnych i dolnych oraz w sygnalizator
alarmu akustycznego. W skrzynce należy przewidzieć możliwość montażu awaryjno–konserwacyjnych gniazd gazowych zgodnie z
PN-EN ISO 9170-1:2009P. Drzwiczki skrzynki powinny być wyposażone w awaryjne otwieranie na wypadek nagłej konieczności
dostania się do zaworu.
Projektowaną instalację gazów medycznych rozprowadzić należy poprzez bezpieczny system połączeń tj. pewny i uniemożliwiający
błędne połączenie wtyczek z gniazdami. W projektowanej instalacji gazów medycznych zastosowano jednolity system wtyków i
gniazd gazowych, zgodnie z PN-EN ISO 9170-1:2009P, który umożliwia bezpieczną pracę z pacjentem oraz zapewnia łatwe
podłączenie urządzeń dodatkowych. W opracowaniu przewiduje się doprowadzenie gazów medycznych do poszczególnych punktów
poboru (zgodnie z opracowaniem graficznym). Przewody gazów medycznych poprowadzono częściowo w przestrzeni stropu
podwieszonego oraz częściowo w bruzdach ściennych.
Projektowane punkty poboru gazów medycznych – PPG
Przewidziano montaż nowych punktów poboru gazów medycznych w standardzie AGA. Projektowane punkty poboru gazów
medycznych zostaną zainstalowane w pomieszczeniach zgodnie z opracowaniem graficznym.
Projektowane panele nadłóżkowe jednostanowiskowe – PN1
Przewidziano montaż paneli nadłóżkowych poziomych jednostanowiskowych w wybranych pomieszczeniach – parametry techniczne
i wyposażenie zgodnie z projektem technologii medycznej. Projektowane panele zostaną zainstalowane w pomieszczeniach zgodnie
z opracowaniem graficznym.
Projektowane panele nadłóżkowe dwustanowiskowe – PN2
Przewidziano montaż paneli nadłóżkowych poziomych dwustanowiskowych w wybranych pomieszczeniach – parametry techniczne i
wyposażenie zgodnie z projektem technologii medycznej. Projektowane panele zostaną zainstalowane w pomieszczeniach zgodnie
z opracowaniem graficznym.
Projektowane panele nadłóżkowe dwustanowiskowe – PN2*
Przewidziano montaż paneli nadłóżkowych poziomych dwustanowiskowych o wykonaniu „specjalnym” w wybranych
pomieszczeniach – parametry techniczne i wyposażenie zgodnie z projektem technologii medycznej. Projektowane panele zostaną
zainstalowane w pomieszczeniach zgodnie z opracowaniem graficznym.
Projektowane panele nadłóżkowe 3 stanowiskowe – PN3
Przewidziano montaż paneli nadłóżkowych poziomych trzystanowiskowych w wybranych pomieszczeniach – parametry techniczne i
wyposażenie zgodnie z projektem technologii medycznej. Projektowane panele zostaną zainstalowane w pomieszczeniach zgodnie
z opracowaniem graficznym.
Projektowane panele jednostanowiskowe pionowe - PNP
Przewidziano montaż paneli nadłóżkowych pionowych w wybranych pomieszczeniach – parametry techniczne i wyposażenie
zgodnie z projektem technologii medycznej. Projektowane panele zostaną zainstalowane w pomieszczeniach zgodnie z
opracowaniem graficznym.

6. DOBÓR PRZEWODÓW
Projektowaną instalację gazów medycznych należy wykonać z rur miedzianych, okrągłych, bez szwu, ciągnionych z miedzi
odtlenionej, zgodnych z PN-EN 13348:2009P, łączonych przez lutowanie lutem twardym. Do lutowania przewodów zastosować
należy lut srebrny o wysokiej wytrzymałości. Rury i armatura dla instalacji gazów medycznych muszą posiadać atesty wytwórni.
Montowane mogą być jedynie elementy nowe, nie wykazujące uszkodzeń i zniekształceń mechanicznych. Przewody gazów
medycznych powinny być fabrycznie odtłuszczone.

7.PROWADZENIE PRZEWODÓW
Przewody należy prowadzić obok siebie w obrębie stropów podwieszonych, oraz w krytych bruzdach ściennych wewnątrz
pomieszczeń. Przejścia przez przegrody budowlane należy zabezpieczyć tulejami ochronnymi o średnicy o dwie dymensje większej
od średnicy przewodu. Przewody poziome należy prowadzić ze spadkiem nie mniejszym niż 0,3% w kierunku przepływu medium.
Montaż instalacji może być zlecony jedynie firmie wyspecjalizowanej i winien być prowadzony pod nadzorem inspektora z praktyką
w tym zakresie. Wszystkie prace montażowe muszą być wykonane w warunkach higienicznych (czyste dłonie, zastosowanie
odtłuszczonych narzędzi).

8.PRÓBY SZCZELNOŚCI
Przewody należy prowadzić obok siebie w obrębie stropów podwieszonych, oraz w krytych bruzdach ściennych wewnątrz
pomieszczeń. Przejścia przez przegrody budowlane należy zabezpieczyć tulejami ochronnymi o średnicy o dwie dymensje większej
od średnicy przewodu. Przewody poziome należy prowadzić ze spadkiem nie mniejszym niż 0,3% w kierunku przepływu medium.
Montaż instalacji może być zlecony jedynie firmie wyspecjalizowanej i winien być prowadzony pod nadzorem inspektora z praktyką
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w tym zakresie. Wszystkie prace montażowe muszą być wykonane w warunkach higienicznych (czyste dłonie, zastosowanie
odtłuszczonych narzędzi).

9.SYGNALIZACJA ALARMOWA
Sygnalizacja alarmowa została zaprojektowana w celu sygnalizowania spadku ciśnienia, proj. inst. gazów medycznych. Zmiana
ciśnienia sygnalizowana będzie przy pomocy sygnalizatorów awarii – SA. Nadajnikiem sygnału alarmowego do sygnalizatora jest
czujnik ciśnienia w instalacji gazów medycznych. Instalacja sygnalizacji alarmowej zasilana jest prądem stałym przy napięciu 24 V z
zasilacza umieszczonego w szafie elektrycznej. Lokalizacja sygnalizatorów awarii oraz punktów informacyjnych instalacji wg
opracowania graficznego.

10.OZNAKOWANIE PRZEWODÓW I ARMATURY
Armatura instalacji gazów medycznych powinna być oznakowana w sposób widoczny i trwały, zgodnie z EN ISO 5359. Przebieg
trasy przewodów krytych należy oznaczyć malowanymi paskami pozwalającymi na odtworzenie ich przebiegu.

11.WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA
Projektowaną instalację gazów medycznych należy wykonać zgodnie z wymaganiami zawartymi w PN-EN ISO 7396-1 – Systemy
rurociągowe do gazów medycznych oraz zgodnie z przepisami BHP i p. poż.
Projektowane instalacje gazów medycznych, zgodnie z Dyrektywą 93/42/EWG oraz przepisami krajowymi (Ustawa o wyrobach
medycznych z dnia 20 kwietnia 2004 r.- Dz. U. z 2004 r. Nr 93, poz. 896), zostały zaliczone do wyrobów medycznych klasy IIb.
Instalacja, jako wyrób medyczny, powinna zostać oznakowana obowiązkowym znakiem CE. Wszystkie przywołane w niniejszym
projekcie normy zharmonizowane z Dyrektywą 93/42/EWG, w trakcie wykonywania instalacji, muszą być przestrzegane, tak aby
instalacja mogła zostać oznakowana przez jej Wykonawcę znakiem CE.

12.INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA
Przewidywane zagrożenie mogące wystąpić podczas realizacji robót:
potknięcie, upadek – wszystkie prace budowlano – montażowe w obiekcie
skaleczenia - używanie ostrych narzędzi podczas prac montażowych, oraz krawędzie elementów budowlanych
uraz odpryskami – prace montażowe z użyciem elektronarzędzi
poparzenia – spawanie połączeń
zaprószenie oka – prace budowlane, kucie, stosowanie materiałów izolacyjnych
hałas – używanie elektronarzędzi podczas prac montażowych
Instruktaż pracowników:
Bezpośredni nadzór nad BHP sprawują kierownik budowy i uprawnione osoby, które przed przystąpieniem do prac:
przeprowadzą instruktaż pracowników wykonujących czynności budowlane, montażowe
poinformują pracowników o możliwości wystąpienia zagrożeń
poinformują pracowników o konieczności stosowania zabezpieczeń oraz środków ochrony indywidualnej ze względu na
istniejące zagrożenia
poinformują o najszybszych drogach ewakuacji w razie zagrożenia
Prace specjalistyczne (spawanie, zgrzewanie) wykonują pracownicy posiadający odpowiednie przeszkolenia i uprawnienia.
Zatrudnieni pracownicy winni przejść szkolenia okresowe i stanowiskowe w zakładzie pracy, oraz posiadać aktualne badania
lekarskie. Na obiekcie winno byś wyznaczone miejsce z podstawowym sprzętem gaśniczym oraz apteczka pierwszej pomocy. Na
obiekcie należy wyznaczyć trasy zapewniające bezpieczną i sprawną komunikację umożliwiającą sprawną ewakuację na wypadek
pożaru lub innych zagrożeń. Na trasach tych zabrania się składowania materiałów. Wszelkie roboty winne być prowadzone zgodnie
z „Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania
robót budowlanych” Dz. U. Nr 47 poz. 401 z dn. 19 marca 2003 r.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi oraz Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo Budowlane (z późniejszymi zmianami) art. 21a stwierdza
się, że ze względu na wykonywane roboty instalacyjno – budowlane, nie wymaga się opracowania przez kierownika budowy planu
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

13.UWAGI KOŃCOWE
 Opracowanie graficzne i część opisowa stanowią jednolitą dokumentację wzajemnie uzupełniającą się. Wszystkie elementy
ujęte w części opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujęte w części opisowej winny być
traktowane jakby były ujęte w obu
 Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiały winny odpowiadać Polskim Normom i posiadać stosowną
deklarację zgodności lub posiadać znak CE i deklarację zgodności z normami zharmonizowanymi oraz posiadać niezbędne
atesty tak aby spełniały obowiązujące przepisy
 Z uwagi na wykonywanie prac w funkcjonującym obiekcie należy uzgodnić z Inwestorem harmonogram prac oraz wyłączenie
istniejących instalacji.
WYKONAWCA JEST ODPOWIEDZIALNY ZA REALIZACJĘ ROBÓT ZGODNIE Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ, SPECYFIKACJĄ
TECHNICZNĄ, POLECENIAMI NADZORU AUTORSKIEGO I INWESTORSKIEGO ORAZ ZGODNIE Z ART. 5, 22, 23 I 28 USTAWY PRAWO
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BUDOWLANE, „WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH. TOM II INSTALACJE
SANITARNE I PRZEMYSŁOWE”, ARKADY, WARSZAWA 1988.
ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM M.S.W.I A. Z DNIA 31.07.1998 (DZ.U. NR 113/98 POZ.728) KAŻDY WYRÓB BUDOWLANY WYMAGAJĄCY
CERTYFIKACJI POWINIEN POSIADAĆ ZNORMALIZOWANE OZNACZENIE I DEKLARACJĘ ZGODNOŚCI.
ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 2.12.2002. (DZ.U. NR 209/2002 POZ. 1779) KAŻDY WYRÓB
BUDOWLANY WYMAGAJĄCY CERTYFIKACJI POWINIEN POSIADAĆ OZNACZENIE I DEKLARACJE ZGODNOŚCI, A PRZED
WPROWADZENIEM DO OBROTU ZNAKOWANIE CE.

D – INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI
1. ZAKRES OPRACOWANIA
Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej w ramach zadania inwestycyjnego pn.
PRZEBUDOWA I PIĘTRA BUDYNKU POWIATOWEGO CENTRUM ZDROWIA Sp. z o.o. W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM NA
POTRZEBY ODDZIAŁU CHORÓB WEWNĘTRZNYCH.

2. DANE OGÓLNE
Opracowanie swoim zakresem obejmuje:
 Instalację wyciągową na potrzeby pomieszczeń ogólnych
 Instalację wyciągową na potrzeby pomieszczeń sanitarnych
 lokalizację wszystkich urządzeń wentylacji
 poprowadzenie przewodów wentylacyjnych wraz z niezbędnym osprzętem w tym, m.in.: przepustnice, zawory, elementy
końcowe instalacji (nawiewniki, kratki wentylacyjne)

3. STAN ISTNIEJĄCY
Obecnie pomieszczenia objęte przedmiotowym opracowaniem posiadają częściowo wentylację grawitacyjną a częściowo
wyposażone są w wentylację mechaniczną (sanitariaty). W ramach przedmiotowej przebudowy przewidziano demontaż wszystkich
istniejących instalacji wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach objętych opracowaniem.

4. OPIS PRZYJĘTEGO ROZWIĄZANIA
4.1.LOKALNE SAMODZIELNE UKŁADY WYCIĄGOWE
W związku z zaproponowanym programem funkcjonalno-użytkowym pomieszczeń znajdujących się w zakresie opracowania,
proponuje się aby pomieszczenia te obsługiwane były przez:
 układ wywiewny ogólny obsługujący większość pomieszczeń ogólnych (układ WW-01)
 układ wywiewny obsługujący pomieszczenia sanitarne i inne tego typu (układ WWC-01)
Ilości powietrza wentylacyjnego przyjęto zgodnie z poniższymi wytycznymi:
 pokoje łóżkowe – 15m3/h/osobę
 toalety – 50m3/h na przybór
Zestawienie ilości powietrza wentylującego dla poszczególnych pomieszczeń przedstawiono w opracowaniu graficznym.
Do pomieszczeń powietrze napływać będzie za przyczyną wytworzonego nadciśnienia z pomieszczeń przyległych oraz dzięki
zastosowaniu kratek transferowych w drzwiach lub nawiewników okiennych przeznaczonych dla obiektów użyteczności publicznej i
posiadających atest PZH, o wydajności 20-40m3/h.
Powietrze usuwane będzie przy użyciu instalacji wywiewnej i zaworów wentylacyjnych o Ø160mm z zastosowaniem zbiorczych
wywiewnych wentylatorów dachowych. Wentylatory pracują nieustannie. Wentylatory umieścić należy na dachu z zastosowaniem
dachowej podstawy tłumiącej.
Zestawienie wentylatorów wyciągowych przedstawiono w Tab.2.
Tab.2 Zestawienie osiowych wentylatorów wyciągowych
L.p. Parametry pracy wentylatorów wyciągowych oraz ich przykładowe oznaczenia

Ilość [sztuk]

Nr układu

1

Wentylator dachowy WD1 osiowy o średnicy Ø200mm i o parametrach pracy: Vw=980m3/h
(N=170W; 230V/50Hz/0,73A)

1

WW-01

2

Wentylator dachowy WD2 osiowy o średnicy Ø200mm i o parametrach pracy: Vw=350m3/h
(N=170W; 230V/50Hz/0,73A)

1

WWC-01

Do dystrybucji powietrza do sufitowych zaworów wentylacyjnych zastosowano przewody elastyczne w wykonaniu higienicznym z
zabezpieczeniem antybakteryjnym, zapobiegającym rozwojowi szkodliwych pleśni i bakterii, przykładowo przewody typu ALAD-HYL.
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4.2.IZOLACJE, OCHRONA AKUSTYCZNA I OCHRONA P.POŻ.
Przejścia kanałów wentylacyjnych przez strop pomiędzy I piętrem a poddaszem należy zabezpieczyć poprzez zastosowanie klap
p.poż. z siłownikiem i dodatkowym zabezpieczeniem topikowym (wymiar klap dopasować do wymiaru kanału, na którym będą
zamontowane).
Przewody pionowe prowadzone w obrębie poddasza w kierunku wentylatorów dachowych należy obudować płytami GK.
Przejścia przewodów wentylacyjnych przez przegrody należy zaizolować przy użyciu materiałów niepalnych. Wszystkie elementy
wentylacyjne wykonać należy z materiałów niepalnych i nie rozprzestrzeniających ognia.

4.3.CZYSZCZENIE I KONTROLA STANU TECHNICZNEGO KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH
Celem umożliwienia czyszczenia kanałów wentylacyjnych oraz kontroli ich stanu technicznego i higienicznego przewidzieć należy
klapy rewizyjne o odpowiednich względem kanału wielkościach.

5.WYTYCZNE BRANŻOWE
1. RANŻA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA
1.1 W przegrodach budowlanych wykonać otwory na przejścia kanałami wentylacyjnymi, a przejścia przez przegrody
budowlane uszczelnić z dylatacją
1.2 Kanały wentylacyjne przechodzące przez pomieszczenia, gdzie brak jest stropu podwieszonego, obudować należy płytami
gipsowo-kartonowymi
2. BRANŻA ELEKTRYCZNA
2.1 Zasilić elektrycznie projektowane wentylatory dachowe
2.2 Zasilić elektrycznie siłowniki klap p.poż. i wpiąć urządzenia do inst. SSP
2.3 Wszystkie urządzenia odpowiednio uziemić
3. BRANŻA INSTALACYJNA
3.1 Długie ciągi kanałów wentylacyjnych podzielić na odcinki o długościach korzystnych pod względem technologicznym,
przewody te wykonać z jedną luźna ramką, w celu dopasowania wymiaru na budowie
3.2 Po wykonaniu instalacji należy dokonać regulacji układów i strumieni powietrza na wywiewnikach
3.3 Roboty związane z montażem kanałów wentylacyjnych wykonać jako pierwszy etap robót instalacyjnych
3.4 Wewnątrz budynku przewidziano do zastosowania przewody i kształtki wentylacyjne prostokątne typu A/I wg. KB1-37.5.(9)
i okrągłe typu B/I wg KB1-37.5.(10).77 z blachy stalowej ocynkowanej łączone profilami „Gebhardt”, na uszczelkę gumową
na całej szerokości kołnierza. Kołnierze należy łączyć na śruby kadmowe. Mocowanie kanałów do ścian i stropów wg
KB1.37.8.(1) i (2) przy pomocy podpór wykonanych z kątowników stalowych o szerokości 20 mm i podwieszeń z prętów
gwintowanych o Ø8mm. Mocowania rozmieszczone muszą być w odległości nie mniejszej niż 1000 mm
3.5 Kanały należy wykonać w klasie szczelności A według Rozporządzenia Ministra Infrastruktury (Dz.U. 02.75.690)

6.UWAGI KOŃCOWE
Po wykonaniu instalacji należy wykonać: próby szczelności, dokonać jej regulacji w celu uzyskania odpowiednich wydatków
powietrza oraz dokonać pomiaru wydajności wentylatorów. Przed oddaniem instalacji do użytkowania, kanały wentylacyjne należy
dokładnie wyczyścić i zdezynfekować.
Wszystkie oznaczenia typów oraz nazw producentów materiałów i urządzeń stanowią rozwiązanie przykładowe. Dopuszcza się
zastosowanie innych typów oraz producentów materiałów i urządzeń o parametrach nie gorszych niż zaproponowane przez
Projektanta.
Instalacje należy wykonać zgodnie z:
 „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montażowych”
 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie wraz z późniejszymi zmianami
 Zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami BHP, P.POŻ.
 Wymaganiami montażowymi producentów zastosowanych urządzeń
 Obowiązującymi przepisami i normami
 Wszystkie materiały, urządzenia i armatura powinny posiadać atest do stosowania w budownictwie.
Ponad to:
 Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania wszystkich brakujących i pominiętych w niniejszym opracowaniu elementów
instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych materiałów i urządzeń dla kompletnego wykonania projektowanych instalacji i
zapewnienie ich pełnej funkcjonalności
 Opracowanie graficzne i część opisowa stanowią jednolitą dokumentację wzajemnie uzupełniającą się. Wszystkie elementy
ujęte w części opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujęte w części opisowej winny być
traktowane jakby były ujęte w obu
 Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiały winny odpowiadać Polskim Normom i posiadać stosowną
deklarację zgodności lub posiadać znak CE i deklarację zgodności z normami zharmonizowanymi oraz posiadać niezbędne
atesty tak aby spełniały obowiązujące przepisy
 Z uwagi na wykonywanie prac w funkcjonującym obiekcie należy uzgodnić z Inwestorem harmonogram prac oraz wyłączenie
istniejących instalacji.
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WYKONAWCA JEST ODPOWIEDZIALNY ZA REALIZACJĘ ROBÓT ZGODNIE Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ, SPECYFIKACJĄ
TECHNICZNĄ, POLECENIAMI NADZORU AUTORSKIEGO I INWESTORSKIEGO ORAZ ZGODNIE Z ART. 5, 22, 23 I 28 USTAWY PRAWO
BUDOWLANE, „WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH. TOM II INSTALACJE
SANITARNE I PRZEMYSŁOWE”, ARKADY, WARSZAWA 1988.
ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM M.S.W.I A. Z DNIA 31.07.1998 (DZ.U. NR 113/98 POZ.728) KAŻDY WYRÓB BUDOWLANY WYMAGAJĄCY
CERTYFIKACJI POWINIEN POSIADAĆ ZNORMALIZOWANE OZNACZENIE I DEKLARACJĘ ZGODNOŚCI.
ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 2.12.2002. (DZ.U. NR 209/2002 POZ. 1779) KAŻDY WYRÓB
BUDOWLANY WYMAGAJĄCY CERTYFIKACJI POWINIEN POSIADAĆ OZNACZENIE I DEKLARACJE ZGODNOŚCI, A PRZED
WPROWADZENIEM DO OBROTU ZNAKOWANIE CE.
UWAGA: PRZYJĘTE W OPRACOWANIU URZĄDZENIA POCHODZĄCE OD KONKRETNYCH PRODUCENTÓW STANOWIĄ JEDYNIE
PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIE. OSTATECZNĄ DECYZJĘ W SPRAWIE WYBORU MARKI POZOSTAWIA SIĘ INWESTOROWI.
DOPUSZCZA SIĘ ZMIANĘ ZAPROPONOWANEGO URZĄDZENIA POD WARUNKIEM, IŻ ZASTOSOWANE URZĄDZENIA BĘDĄ
CHARAKTERYZOWAŁY SIĘ IDENTYCZNYMI PARAMETRAMI TECHNICZNYMI, ZGODNIE Z ZAŁOŻENIEM PROJEKTANTA.

Opracował :
Jerzy Fabisiak
mgr inż. Maciej Wrona
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OPIS INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
1. DANE WEJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA
1.1.PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznych przebudowy I piętra budynku Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z
o.o. w Nowym Dworze Gdańskim na potrzeby oddziału wewnętrznego. Ul. Dworcowa 12; 82-100 Nowy Dwór Gdański.

1.2.PODSTAWA OPRACOWANIA
 Zarządzenie nr 29 Ministra Górnictwa i Energetyki w sprawie doboru przewodów i kabli elektroenergetycznych do obciążeń
prądem elektrycznym;
 PN-EN 12464-1:2012 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach;
 PN-EN 1838:2013-11 Zastosowania oświetlenia – Oświetlenie awaryjne;
 PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego;
 PN-IEC-60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona
przeciwporażeniowa;
 PN-E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe;
 PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 5-54: Dobór i montaż - wyposażenia elektrycznego.
Uziemienia, przewody ochronne i przewody połączeń ochronnych;
 PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe;
 PN-IEC 60364-441 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa Ochrona
przeciwporażeniowa;
 PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona
przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi;
 PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa – Część 1: Zasady ogólne;
 PN-EN 62305-2:2012 Ochrona odgromowa - Część 2: Zarządzanie ryzykiem;
 PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa - Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów, budowlanych i zagrożenie życia;
 PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa - Część 4: Urządzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach budowlanych;
 PKN-CEN/TS 51-14:2006 - Systemy sygnalizacji pożarowej – Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru,
eksploatacji i konserwacji;
 PN-EN 54-2:2002 Systemy sygnalizacji pożarowej - Centrale sygnalizacji pożarowej; ze zmianą A1:2007;
 PN-EN 54-3:2014 Systemy sygnalizacji pożarowej - Pożarowe urządzenia alarmowe – Sygnalizatory akustyczne;
 PN-EN 54-5:2003 Systemy sygnalizacji pożarowej. Czujki ciepła – Czujki punktowe;
 PN-EN 54-7:2004 Systemy sygnalizacji pożarowej. Czujki dymu – Czujki punktowe; działające z wykorzystaniem światła
rozproszonego, światła przechodzącego lub jonizacji; ze zmianą A2:2009;
 PN-EN 54-10:2005 Systemy sygnalizacji pożarowej. Czujki płomienia – Czujki punktowe; ze zmianą A1:2006;
 PN-EN 54-11:2004 Systemy sygnalizacji pożarowej. Ręczne ostrzegacze pożarowe; ze zmianą A1:2006;
 PN-EN 54-12:2005 Systemy sygnalizacji pożarowej. Czujki dymu – Czujki liniowe działające z wykorzystaniem wiązki światła
przechodzącego;
 PN-EN 54-18:2007 Systemy sygnalizacji pożarowej. Urządzenia wejścia/wyjścia; ze zmianą AC:2007;
 Wytyczne projektowania Instalacji Sygnalizacji Pożarowej SITP WP – 02:2010;
 ISO/IEC 11801-1:2017 Technologie informatyczne - Systemy przewodów i kabli komunikacyjnych neutralnych pod
względem aplikacji - Część 1: Wymagania ogólne;
 ISO/IEC 11801-2:2017 Technologie informatyczne - Systemy przewodów i kabli komunikacyjnych neutralnych pod
względem aplikacji - Część 2: Środowisko biurowe;
 ISO/IEC 11801-3:2017 Technologie informatyczne - Systemy przewodów i kabli komunikacyjnych neutralnych pod
względem zastosowania - Część 3: Środowisko przemysłowe;
 EN 50173-1: 2018 Technika Informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego - Część 1: Wymagania ogólne;
 EN 50173-2: 2018 Technika Informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego - Część 2: Pomieszczenia biurowe;
 EN 50173-3:2018 Technika informatyczna - Kable telekomunikacyjne neutralne pod względem aplikacji - Część 3: Budynki
przemysłowe;
 EN 50174-1:2018 Technika informatyczna - Instalacja okablowania - Część 1 - Specyfikacja i zapewnienie jakości;
 EN 50174-2:2009/A2:2014 Technika informatyczna - Instalacja okablowania -Część 2 - Planowanie i wykonawstwo instalacji
wewnątrz budynków;
 EN 50174-3:2013 Technika informatyczna - Instalacja okablowania - Część 3: Planowanie i wykonawstwo instalacji na
zewnątrz budynków;
 EN 50346:2007/A1:2007/A2:2009+2010 Technika informatyczna - Instalacja okablowania - Badanie zainstalowanego
okablowania;
 EN 61935-1:2009 Wymagania dotyczące sprawdzania symetrycznych i współosiowych kablowych linii telekomunikacyjnych - Część 1: Okablowanie z symetrycznych kabli telekomunikacyjnych zgodne z serią norm EN 50173;
 ISO/IEC 14763-3:2014 Technika informatyczna - Implementacja i obsługa okablowania w zabudowaniach użytkowych Część 3: Testowanie okablowania światłowodowego;
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 EN 50310:2016 Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z zainstalowanym sprzętem
informatycznym;
 N SEP-E-007:2017-09 Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne w budynkach. Dobór kabli i innych przewodów ze
względu na ich reakcję na ogień.

1.3.ZAKRES OPRACOWANIA
W skład opracowania wchodzą:
Instalacje elektryczne:
 zasilania, rozdzielnic oddziałowych
 zasilania gwarantowanego UPS,
 instalacja oświetlenia podstawowego oraz awaryjnego,
 instalacja siły i gniazd wtykowych,
 instalacja odgromowa
 instalacja połączeń wyrównawczych,
 trasy kablowe.
Instalacje teletechniczne:
 instalacja sieci strukturalnej,
 instalacja systemu sygnalizacji pożaru,
 instalacja oddymiania klatki schodowej,
 instalacja systemu zamknięć ogniowych,
 instalacja systemu kontroli dostępu,
 instalacja CCTV,
 instalacja przywoływawcza.

1.4.MATERIAŁY ZAŁOŻENIOWE DO PROJEKTOWANIA
Podkłady architektoniczne.

2.OPIS TECHNICZNY – INSTALACJE ELEKTRYCZNE
2.1.UKŁAD ZASILANIA
Przebudowywaną część oddziału szpitala należy zasilić z projektowanej rozdzielnicy
R-P1. Do rozdzielnicy R-P1 należy doprowadzić dwie linie kablowe – z sekcji zasilania podstawowego (nierezerwowanego) oraz z
sekcji zasilania rezerwowanego. Na potrzeby zapewnienia ciągłości zasilania obwodów komputerowych i urządzeń specjalistycznych
do rozdzielnicy R-P1 należy doprowadzić trzecią linię kablową – z projektowanego zasilacza UPS zlokalizowanego w pomieszczeniu
archiwum.
Na potrzeby doprowadzenia zasilania z sekcji nierezerwowanej przewiduje się dostosowanie istniejącej rozdzielnicy E1
zlokalizowanej w pomieszczeniu archiwum – poprzez dobudowanie sekcji umożliwiającej wyprowadzenie zasilania na potrzeby
rozdzielnicy R-P1, zgodnie ze schematem dołączonym do opracowania.
Na potrzeby doprowadzenia zasilania z sekcji rezerwowanej oraz z sekcji UPS przewiduje się dostosowanie rozdzielnicy R-G
zlokalizowanej na parterze, zgodnie ze schematem dołączonym do opracowania.
Urządzenia, które wymagają nieprzerwanego zasilania podczas pożaru – centrali systemu sygnalizacji pożaru, centrali oddymiania,
centrali systemu zamknięć ogniowych, zasilacza czujki zasysającej, urządzenia transmisji alarmu – należy zasilić z sekcji sprzed
wyłącznika ppoż rozdzielnicy elektrycznej.
Odbiory wymagające doprowadzenia zasilania 12/24V należy zasilić z certyfikowanych zasilaczy pożarowych. Przewiduje się jeden
zasilacz na jeden odbiór pożarowy. Zasilacze należy umieszczać bezpośrednio przy urządzeniach, które będą z nich zasilane.

2.2.ZASILACZ UPS
Na potrzeby zapewnienia ciągłości zasilania obwodów komputerowych i urządzeń specjalistycznych przewiduje się montaż zasilacza
UPS zapewniającego podtrzymanie obciążenia 10kW przez minimum 20 minut.
Zasilacz UPS należy wyposażyć w wyłącznik awaryjny EPO oraz zabudować przeciwpożarowy wyłącznik zasilacza UPS.
Parametry techniczne:
 Zasilacz UPS o mocy 20kVA/20kW;
 Ilość faz 3/3 - trzy fazy wejściowe i trzy fazy wyjściowe;
 Współczynnik mocy na wejściu UPS: >0,99;
 Zniekształcenia harmoniczne prądu wejściowego: <3%;
 Dopuszczalne przeciążenie: ≤125%: 10min; ≤150%: 1min;
 Parametry pracy równoległej: do 4 urządzeń;
 Urządzenie kompatybilne z ruchomym łańcuchem baterii w zakresie od 34 do 50 bloków;
 Z uwagi na ograniczone miejsce całkowite wymiary zasilacza nie powinny przekraczać następujących wymiarów:
−
Szerokość: ≤ 500mm,
−
Głębokość: ≤ 850mm,
−
Wysokość: ≤ 1400mm;
 Preferowany kolor obudowy: szary/czarny;
PRZEBUDOWA I PIĘTRA POWIATOWEGO CENTRUM ZDROWIA SP. Z O.O. W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM NA POTRZEBY ODDZIAŁU CHORÓB
WEWNETRZNYCH

90

BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA WE WROCŁAWIU SP. Z O.O.
PL. SOLIDARNOŚCI 1/3/5, 53-661 WROCŁAW, tel.: 71 355-73-66, www.bsipsz.pl

 Poziom hałasu urządzenia w trybie podwójnego przetwarzania przy obciążeniu znamionowym nie może przekraczać 60 dB
w zależności od obciążenia;
 Urządzenie musi mieć możliwość podłączenia zewnętrznego wyłącznika awaryjnego ppoż. (złącze EPO);
 Sprawność w trybie TRUE ONLINE
−
min. 95,6% w rybie normalnym,
−
powyżej 98% w ekonomicznym trybie pracy;
 UPS musi posiadać panel komunikacyjny, w którym powinny być zainstalowane:
−
Gniazdo komunikacji RS-232,
−
Wejście bezpotencjałowe,
−
Wyjścia bezpotencjałowe,
−
Gniazda w ilości minimum 2 sztuk do zabudowy kart sieciowych 10/100 Base-T RJ-45 (Web/SNMP) (Smart /
mini),
−
Gniazdo komunikacyjne z zewnętrznymi ładowarkami;
 Urządzenie powinno posiadać wbudowane zabezpieczenie wejścia toru głównego i bypassu;
 Baterie AGM o żywotności min 5 lat (wg. Eurobat przy temp +20oC) umieszczone wewnątrz obudowy UPS zapewniające
czas podtrzymania minimum 20 minut przy obciążeniu 10kW;
 Referencyjne zasilacze UPS: Delta Electronics, Schneider Electric.

2.3.OCHRONA PRZECIWPRZEPIĘCIOWA
Ogółem w obiekcie przewiduje się dwustopniową ochronę przed skutkami przepięć - dwa stopnie ochrony urządzeń i instalacji
wewnętrznych po stronie niskiego napięcia:
T1+T2 – ograniczniki montowane w rozdzielni E1a,
T2 – ogranicznik montowany w rozdzielnicy piętrowej R-P1.
Zaprojektowano aparaty ochrony przeciwprzepięciowej produkcji EATON, dopuszcza się zamienniki o porównywalnych
parametrach, np. OBO Batterman, DEHN, Legrand.

2.4.OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA
Ochronę podstawową stanowią:
 Izolacja części czynnych
 Przegrody i obudowy o stopniu ochrony co najmniej IP20.
Jako dodatkową ochronę od porażeń prądem elektrycznym przyjęto samoczynne szybkie wyłączenie zasilania w układzie sieci TNS, realizowane poprzez zabezpieczenia wyłącznikami różnicowo-prądowymi o znamionowym prądzie różnicowym 30mA,
wyłącznikami nadmiarowo-prądowymi i bezpiecznikami topikowymi. Wszystkie części przewodzące dostępne należy przyłączyć do
przewodu ochronnego PE. Wszystkie kable i przewody powinny posiadać żyłę ochronną PE koloru żółtozielonego połączoną z
zaciskiem PE rozdzielnic oraz częściami metalowymi zasilanych urządzeń. Przewód ochronny nie może być w żadnym miejscu
instalacji zabezpieczony i rozłączany za pomocą łączników.
Natomiast przewód neutralny N nie może być uziemiony ani łączony z przewodem ochronnym PE od miejsca rozdzielenia funkcji
przewodu ochronno-neutralnego PEN.
Przewody powinny posiadać izolację na napięcie 750V.

2.5.INSTALACJA OŚWIETLENIA
2.5.1.INSTALACJA OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO
W obiekcie zaprojektowano oświetlenie podstawowe oprawami LED zgodnie z wymaganiami PN-EN12464-1 odnośnie komfortu
użytkowników oraz wydajności energetycznej.
Wartości średniego natężenia oświetlenia Em:
Oprawy oświetleniowe zaprojektowane w projekcie muszą spełniać wymagania zawarte w normie PN-EN12464-1 dotyczące
średniego natężenia oświetlenia. Wartości natężenia oświetlenia dla poszczególnych pomieszczeń wynoszą:
 sale chorych – 100 lx (oświetlenie do czytania 300 lx),
 gabinety diagnostyczne – 500 lx (miejsca badań należy doświetlić do poziomu 1000 lx),
 pokoje lekarzy – 300 lx (w miejscach pracy przy komputerze 500 lx),
 punkt pielęgniarski – 300lx (w miejscu pracy przy komputerze 500 lx),
 umywalnie, łazienki, toalety – 200 lx,
 korytarze – 200 lx (w nocy 50 lx),
 klatki schodowe – 100 lx.
Równomierność oświetlenia
Stosunek najmniejszej zmierzonej wartości natężenia oświetlenia do średniej wartości natężenia oświetlenia na danej płaszczyźnie
powinna być nie mniejsza niż 0,7 w polu zadania wzrokowego oraz nie mniejsza niż 0,5 w obszarze bezpośredniego otoczenia.
Dobór opraw
Stopień ochrony opraw: IP20 w gabinetach, pomieszczeniach biurowych i w strefach komunikacji, IP44 w łazienkach i toaletach, w
pomieszczeniach porządkowych, IP65 w gabinetach zabiegowych.
Oświetlenie przyłóżkowe i nocne
W modernizowanej części szpitala przewiduje się montaż paneli nadłóżkowych z wbudowanym punktem oświetleniowym i punktem
światła nocnego.
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W przestrzeniach komunikacyjnych funkcję oświetlenia nocnego będzie pełniła część opraw oświetlenia podstawowego a także
przypodłogowe profile ledowe.
Zasilanie
Oprawy oświetleniowe zlokalizowane na korytarzach, w punkcie pielęgniarskim oraz w gabinecie diagnostyczno-zabiegowym należy
zasilić z sekcji zasilania rezerwowanego rozdzielnicy R-P1. Z sekcji tej należy zasilić również punkty oświetleniowe w panelach
nadłóżkowych.
Oświetlenie podstawowe należy zasilić z sekcji zasilania nierezerwowanego rozdzielnicy R-P1.
Oprzewodowanie obwodów oświetleniowych należy wykonać przewodami zgodnymi z obowiązującymi przepisami oraz wytycznymi
zawartymi w normie N SEP-E-007:2017-09.
Kable i inne przewody ogólnego przeznaczenia instalowane w obrębie dróg ewakuacyjnych powinny spełniać wymagania klasy
reakcji na ogień – B2CA – s1b, d1, a1.
Kable i inne przewody ogólnego przeznaczenia instalowane poza obrębem dróg ewakuacyjnych powinny spełniać wymagania klasy
reakcji na ogień – DCA – s2, d1, a2.

2.5.2.INSTALACJA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO
Do zapewnienia oświetlenia na wypadek awarii zasilania zaprojektowano oświetlenie awaryjne na źródłach światła LED o autonomii
min. 1h, rozmieszczone w strefach komunikacyjnych i innych. Oprawy te są oznaczone na rzutach kondygnacji symbolami „AW”.
Niezależnie od oświetlenia awaryjnego (pełniącego w określonych, krytycznych sytuacjach również funkcję ewakuacyjną), na
drogach ewakuacyjnych i nad wyjściami będą rozmieszczone oprawy typowo kierunkowe, zaopatrzone w odpowiednie piktogramy i
moduły pracy awaryjnej o autonomii min. 1h. Oświetlenie to będzie się uruchamiać samoczynnie każdorazowo po zaniku napięcia
zasilającego w obwodach oświetleniowych. Oprawy ewakuacyjne powinny zapewniać równomierną luminancję na dwustronnej
tablicy (odległość wzrokowa 22m wg PN EN1838). Miejsca, w których może pojawić się wątpliwość co do kierunku ewakuacji, a w
których nie ma możliwości zainstalowania oprawy ewakuacyjnej bądź odległość wzrokowa od oprawy ewakuacyjnej przekracza 22m,
należy wyposażyć w samoprzylepny bądź podwieszany znak fluorescencyjny.
Natężenie oświetlenia awaryjnego powinno spełniać następujące wymagania:
 5lx w osi drogi ewakuacyjnej,
 5lx przy urządzeniach p.poż: hydranty, gaśnice, główny wyłącznik prądu, punkty pierwszej pomocy, przyciski ROP.

2.6.INSTALACJA SIŁY, GNIAZD WTYKOWYCH
W pomieszczeniach biurowych, salach chorych, socjalnych, pracowniach specjalistycznych i pomocniczych oraz strefach
komunikacyjnych rozmieszczono gniazda wtykowe zwykłe/ zestawy gniazd wtykowych; w zależności od przeznaczenia
pomieszczenia i konstrukcji ścian: podtynkowe IP20, podtynkowe IP44.
Przewidziane zestawy gniazd zostały skonfigurowane w zależności od przeznaczenia danego pomieszczenia i zainstalowanych w
nim urządzeń elektrycznych. Poszczególne obwody gniazd zabezpieczone są wyłącznikami różnicowoprądowymi oraz wyłącznikami
nadprądowymi. Gniazda ogólnego przeznaczenia i zestawy komputerowe: gniazda 230V i węzły logiczne – należy montować w
tynku, bądź adapterach mocowanych do biurek. Instalację należy wykonać podtynkowo.
Przewiduje się zastosowanie osprzętu w wykonaniu ramkowym. Kolor i styl do uzgodnienia z zamawiającym / architektem.
Rozmieszczenie gniazd ilustrują dołączone do opracowania rysunki.
Gniazda wtykowe / zestawy gniazd należy montować na wysokości:
 gniazda porządkowe – 0,3m,
 gniazda w pomieszczeniach z gazami medycznymi – 1,6m,
 zestawy gniazd przy biurkach – 0,3m,
 zestawy gniazd / gniazda nadblatowe w aneksach – 1,1m,
 gniazda na potrzeby lodówek podblatowych – 0,3m,
 zestawy gniazd przy kozetkach lekarskich – 1,1m,
 gniazda przy wagach – 0,3m,
 gniazda w łazienkach – 1,4m,
 gniazda w pomieszczeniach porządkowych – 0,3m.
Telewizja szpitalna
W salach chorych przewiduje się montaż zestawów gniazd dedykowanych pod przyszły system telewizji szpitalnej. Na potrzeby
monitoringu pobranej przez system energii elektrycznej przewiduje się licznik umiejscowiony w sekcji rozdzielnicy R-P1.
Zasilanie
Gniazda wtykowe w gabinecie diagnostyczno-zabiegowym oraz gniazda wtykowe na potrzeby zasilania lodówek, w których
przechowywane będą leki należy zasilić z sekcji zasilania rezerwowanego rozdzielnicy R-P1.
Gniazda wtykowe typu DATA w zestawach komputerowych oraz urządzenia specjalistyczne, które wymagają ciągłości zasilania
należy zasilić z sekcji UPS.
Z sekcji UPS należy zasilić również jedno gniazdo wtykowe w każdym panelu nadłóżkowym. Należy przewidzieć wyraźne
oznakowanie gniazda zasilanego z sekcji UPS.
Okablowanie do urządzeń technicznych zlokalizowanych na dachu należy prowadzić w nierozcinalnych odcinkach rur typu peszel
odpornych na działanie UV.
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Oprzewodowanie obwodów gniazd wtykowych i siłowych należy wykonać przewodami zgodnymi z obowiązującymi przepisami oraz
wytycznymi zawartymi w normie N SEP-E-007:2017-09.
Kable i inne przewody ogólnego przeznaczenia instalowane w obrębie dróg ewakuacyjnych powinny spełniać wymagania klasy
reakcji na ogień – B2CA – s1b, d1, a1.
Kable i inne przewody ogólnego przeznaczenia instalowane poza obrębem dróg ewakuacyjnych powinny spełniać wymagania klasy
reakcji na ogień – DCA – s2, d1, a2.

2.7.INSTALACJA POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH
Do głównej szyny wyrównawczej zlokalizowanej na obiekcie należy podłączyć zaciski PE projektowanej rozdzielnicy piętrowej.
Do miejscowej szyny wyrównawczej aranżowanej powierzchni należy podłączyć wszystkie elementy przewodzące takie jak obudowy
wentylatorów, korytka kablowe, rury instalacji wody, c.o., kanały wentylacyjne. Dla potrzeb uziemienia szafy teletechnicznej LPD
zastosować linkę uziemiającą żółto-zieloną o przekroju 16 mm2.
Do każdego gniazda wtykowego, oprawy oświetleniowej i aparatu elektrycznego doprowadzić osobny, oprócz przewodu neutralnego
N, przewód ochronny PE. Przewody ochronne muszą posiadać izolację koloru zielono-żółtego i należy łączyć je do szyn ochronnych
PE rozdzielnic zasilających.
Jako uzupełnienie ochrony podstawowej, w celu zwiększenia skuteczności ochrony przy dotyku bezpośrednim należy zastosować
urządzenia ochronne różnicowoprądowe.

2.8.INSTALACJA ODGROMOWA
Instalację odgromową na dachu szpitala należy dostosować do zmian wykonanych na potrzeby projektowanej przebudowy.
Dla każdego elementu wystającego nad dach powyżej 0,7m należy przewidzieć ochronę odgromową w postaci masztów
odgromowych. Przed montażem masztów należy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie odstępów izolacyjnych.
Projektowaną instalację odgromową poziomą należy ułożyć na fabrycznych uchwytach – bloczkach betonowych w tworzywie
klejonych do podłoża. Należy zwrócić szczególną uwagę aby przewidzieć odpowiedni klej do wykonania połączeń. Miejsca
wszystkich połączeń śrubowych należy odpowiednio zabezpieczyć wazeliną techniczną. Metalowe elementy wystające nad dach i
niewnikające do wnętrza budynku, należy przyłączyć do instalacji odgromowej. Do instalacji odgromowej NIE należy przyłączać
urządzeń wnikających do wnętrza budynku.

2.9.TRASY KABLOWE
Główne trasy kablowe na obszarze 1 piętra przewidziano ponad sufitami podwieszanymi. Projektowane instalacje elektryczne i
okablowanie strukturalne należy prowadzić w oddzielnych trasach kablowych. Trasa instalacji elektrycznych i teletechnicznych
powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urządzeniami. Powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej
konserwacji oraz remontów. Wskazane jest, aby przebiegała w liniach poziomych i pionowych.
Wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. (wewnątrz budynku) muszą być chronione przed
uszkodzeniami. Przejścia wymienione wyżej należy wykonywać w przepustach rurowych, bądź korytkami. Przejścia pomiędzy
pomieszczeniami o różnych atmosferach powinny być wykonane w sposób szczelny, zapewniający nieprzedostawanie się
wyziewów. Obwody instalacji elektrycznych przechodzące przez podłogi muszą być chronione do wysokości bezpiecznej przed
przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony przed uszkodzeniem mechanicznym można stosować rury stalowe, rury z tworzyw
sztucznych, kształtowniki i korytka blaszane lub z tworzyw sztucznych.
Oprzewodowanie należy wykonać przewodami zgodnymi z obowiązującymi przepisami oraz wytycznymi zawartymi w normie N
SEP-E-007:2017-09.
Kable i inne przewody ogólnego przeznaczenia instalowane w obrębie dróg ewakuacyjnych powinny spełniać wymagania klasy
reakcji na ogień – B2CA – s1b, d1, a1.
Kable i inne przewody ogólnego przeznaczenia instalowane poza obrębem dróg ewakuacyjnych powinny spełniać wymagania klasy
reakcji na ogień – DCA – s2, d1, a2.

3.OPIS TECHNICZNY – INSTALACJE TELETECHNICZNE
3.1.INSTALACJA SIECI STRUKTURALNEJ
3.1.1.PODSTAWA OPRACOWANIA
Instalacja okablowania strukturalnego powinna spełniać wymogi aktualnych norm a w szczególności normy międzynarodowe oraz
europejskie wraz z normami referencyjnymi dotyczącymi instalacji i pomiarów sieci.

3.1.2.PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO




Celem idealnego dopasowania komponentów, wszystkie produkty okablowania muszą pochodzić od jednego producenta,
być oznaczone jego nazwą lub logo i pochodzić z jednolitej oferty rynkowej. Wszystkie podsystemy, tj. system okablowania
logicznego i telefonicznego, światłowodowego muszą być opracowane (tj. zaprojektowane, wykonane i wdrożone do oferty
rynkowej) przez jednego producenta jako kompletne rozwiązania, celem uzyskania maksymalnych zapasów
transmisyjnych. Niedopuszczalne jest stosowanie rozwiązań kompletowanych od różnych dostawców komponentów
(różne źródła dostaw kabli, modułów RJ45, paneli, kabli krosowych, itd).
Należy zastosować renomowany i sprawdzony w wielu instalacjach, nie tylko w Polsce, ale i w innych krajach Unii
Europejskiej lub kraju z nią stowarzyszonym, system okablowania strukturalnego. Należy zastosować przetestowany
system, którego producent ma, co najmniej 15-letnie doświadczenie w produkcji okablowania strukturalnego. Zakres jego
działalności w całym tym okresie musi obejmować produkcję okablowania miedzianego (kabli skrętkowych, paneli 19”,
złączy RJ45) oraz światłowodowego. W celu wspierania rodzimych firm z Unii Europejskiej, należy zastosować system
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okablowania, którego producent ma swoją główną siedzibę w jednym z krajów Unii Europejskiej lub w kraju z nią
stowarzyszonym.
Użyte elementy z oferty producenta winny być oznaczone logo tego samego producenta.
Producent okablowania strukturalnego musi udzielić min. 25-letniej gwarancji na oferowany system zabezpieczając
użytkownika przed nieprawidłowym działaniem poszczególnych komponentów i problemami instalacyjnymi.
Warunki udzielanej gwarancji muszą być opracowane w formie spójnego dokumentu dostępnego do wglądu.
Producent okablowania strukturalnego musi legitymować się ważnym certyfikatem systemu zarządzania ISO9001:2015 od
minimum 10 lat co gwarantuje Użytkownikowi właściwą obsługę procesów sprzedażowych i utrzymaniowych.
Produkty tworzące tor transmisyjny muszą posiadać właściwe certyfikaty stwierdzające ich zgodność z wyżej wskazanymi
normami referencyjnymi
Producent musi objąć kluczowe produkty wchodzące w skład toru transmisyjnego tj. moduły przyłączeniowe programem
weryfikacyjnym potwierdzającym ich wydajność w sposób ciągły (np. GHMT Premium Verification Program) co gwarantuje
Użytkownikowi deklarowaną jakość dla całości oferty a nie tylko próbek dostarczanym do testów przez producenta.
Zakłada się, iż przeważającej części środowisko pracy okablowania będzie środowiskiem łagodnym tj. określonym jako
M1I1C1E1 wg. skali MICE zgodnie z EN 50173-1:2018 a w wybranych pomieszczeniach M1I2C2E1
Podsystem okablowania poziomego zostanie zrealizowany na bazie systemu ekranowanego o wydajności klasy EA/
kat.6A zgodnie z ISO/IEC 11801 Ed.3: 2017 oraz EN 50173-1: 2018
Połączenie szafy LPD z GPD należy wykonać światłowodem 24-ro włóknowym wielomodowym (MM) o klasyfikacji
ogniowej co najmniej Dca s2,d1,a1. Okablowanie wielomodowe charakteryzować się będzie parametrami opisanymi w
normie ISO 14763-3:2014 oraz kategorią włókien OM4 według ISO/IEC 11801 Ed.3: 2018.
Interfejsem światłowodowym dedykowanym jest LC/PC duplex.
Poszczególne punkty dystrybucyjne zostaną zaprojektowane zgodnie z ISO/IEC 11801 Ed.3: 2017.
LPD należy oprzeć na stojącej szafie dystrybucyjnej 19”, 42U o wymiarach 800 x 800 mm z cokołem 100mm.
Zastosowany system okablowania strukturalnego musi charakteryzować się najwyższą elastycznością niezbędna dla
ewentualnych rozbudów sieci w czasie użytkowania oraz walorami użytkowymi pozwalającymi na bezproblemową i
bezpieczną obsługę systemu przez użytkownika.

3.1.3.ZAŁOŻENIA SZCZEGÓŁOWE
Projektowany, wewnątrzbudynkowy system okablowania strukturalnego zgodnie z ISO 11801 ed.3 składać się będzie z systemu
okablowania poziomego. Szczegółowe wymagania dotyczące poszczególnych podsystemów przedstawiono w dołączonej do
opracowania specyfikacji technicznej.

3.1.4.AUTOMATYCZNA DOKUMENTACJA ELEKTRONICZNA I MONITORING POŁĄCZEŃ
Instalacja okablowania strukturalnego powinna zostać tak wykonana aby w przyszłości bez wymiany paneli miedzianych czy
światłowodowych w łatwy sposób można było ją doposażyć w system pozwalający na udokumentowanie całej sieci a następnie na
monitorowanie i zarządzanie wszelkimi zmianami (MAC) zgodnie m.in. z normą ISO/IEC 14763-2, EN 50174-2. Oprogramowanie
będące jednym z elementów całego systemu musi również być zgodnie z ITIL, BASEL III, SOX.
Monitoring paneli krosowych w szafach.
Co najmniej jedna szafa w każdym punkcie dystrybucyjnym musi zostać wyposażona w urządzenie tzw. analizator, pośredniczący w
komunikacji pomiędzy poszczególnymi panelami a oprogramowaniem kontrolującym.
Wszystkie panele krosowe zainstalowane w punktach dystrybucyjnych muszą zostać doposażone w elementy pozwalające na
monitorowanie i wykrywanie zmian w obszarze płyty czołowej panelu. Rozbudowa paneli musi uwzględniać panele z portami RJ45,
LC-Duplex lub mieszane. Elementy uzupełniające paneli muszą posiadać diody LED dla każdego portu oraz dodatkową diodę LED,
informującą o statusie panelu.
Wszystkie kable krosowe powinny być odpowiednio doposażone w znaczniki RFID, eliminuje to konieczność stosowanie specjalnych
kabli krosowych w punktach dystrybucyjnych. Doposażenie kabli krosowych miedzianych i światłowodowych w znaczniki RFID musi
odbywać się bez dodatkowych, specjalnych narzędzi.
Instalacja elementów monitoringu musi odbywać się bez ingerencji we wnętrze szafy ponieważ nie przewiduje się dodatkowego
miejsca na okablowanie łączące analizator z panelami.
Minimalne parametry urządzeń monitorujących:
a. Analizator:
- Wysokość max: 1U,
- Wyświetlacz LCD graficzny lub alfanumeryczny min. dwie linie po 40 znaków każda,
- Obsługa co najmniej 100 paneli krosowych 24/48 portowych miedzianych lub światłowodowych,
b. Wyposażenie paneli:
- Obsługa płyty czołowej 24/48 portów,
- Obsługa dowolnego typu interfejsu min RJ45 i LC-Duplex,
- Obsługa płyt czołowych z mieszanymi typami interfejsów,
- Diody LED dla każdego portu w panelu krosowym,
- Dioda LED informująca o statusie urządzenia,
c. Znaczniki RFID:
- Instalacja bez stosowania specjalnych narzędzi,
- Znaczniki muszą posiadać wgraną informację na temat typu interfejsu,
- znaczniki muszą dawać możliwość odczytu przez moduł NFC.
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Oprogramowanie – serwer
Oprogramowanie ma posłużyć do stworzenia szczegółowej dokumentacji na temat sieci i prezentacji w formie graficznej.
Architektura oprogramowania musi być zbudowana w taki sposób, aby klientem mógł być dowolny komputer z dowolnym systemem
operacyjnym (iOS, Linux, Windows). System musi również umożliwiać dostęp dla urządzeń typu smarfon czy tablet. System poza
komunikacją z analizatorami musi również pobierać informacje o statusie poszczególnych portów w przełącznikach sieciowych
uwzględniając również adresy MAC podłączonych urządzeń końcowych. Oprogramowanie musi również umożliwiać podłączenie
urządzeń innych producentów i wyświetlanie informacji udostępnianych m.in. poprzez SNMP np. czujniki temperatury. Raporty
powinny być wykonywane automatycznie, zgodnie z ustawionym harmonogramem i wysyłane poprzez email do ustalonych
adresatów.
Baza danych powinna zawierać informacje na temat sieci uwzględniając następujące obszary:
 rozmieszczenie punktów dystrybucyjnych widoczne na planach poszczególnych kondygnacji,
 rozmieszczenie wszystkich gniazd końcowych wraz z ich nazwami,
 przebieg tras kablowych,
 zawartość wszystkich szaf wraz rozmieszczeniem paneli i urządzeń aktywnych, wszystkie urządzenia pasywne i aktywne
muszą być właściwie opisane, zgodnie z dokumentacją powykonawczą.
o Dodatkowo oprogramowanie musi posiadać następujące funkcje:
 użytkownik musi mieć możliwość łatwej aktualizacji bazy danych (montaż i demontaż urządzeń, tworzenie i usuwanie
połączeń itp.),
 tworzenie raportów,
 wyszukiwanie,
 zakładanie i zarządzanie zleceniami prac,
 możliwość pracy wielu użytkowników w tym samym czasie,
 klient mobilny w formie oddzielnej aplikacji dla systemu Android lub iOS, lub dostęp poprzez HTML,
 tworzenie szablonów urządzeń,
 komunikacja systemu z użytkownikami poprzez e-mail,
 wbudowana baza szablonów urzązeń aktywnych obejmująca przełączniki sieciowe, serwery, macierze, telefony IP,
routery, UPSy,
 kolejkowanie i automatycznie wykonywanie przygotowanych przez użytkownika szablonów raportów,
 komunikacja z przełącznikami sieciowymi i pobieranie informacji o statusie portów oraz o podłączonych urządzeniach,
adres MAC,
 pobieranie i wyświetlanie informacji przesyłanych poprzez różne protokoły m.in. SNMP.

3.1.5.WYMAGANIA GWARANCYJNE
Całość rozwiązania ma być objęta jednolitą, spójną 25-letnią gwarancją systemową producenta, obejmującą całą część transmisyjną
wraz z kablami krosowymi i innymi elementami dodatkowymi. Gwarancja ma być udzielona przez producenta bezpośrednio klientowi
końcowemu.
Gwarancja systemowa musi obejmować:
 gwarancję produktową (Producent zagwarantuje, że jeśli w jego produktach podczas dostawy, instalacji bądź 25-letniego
czasu eksploatacji wykryte zostaną wady lub usterki fabryczne, to produkty te zostaną naprawione bądź wymienione),
 gwarancję parametrów łącza/kanału (Producent zagwarantuje, że łącze stałe bądź kanał transmisyjny zbudowany z jego
komponentów przez okres 25 lat będzie charakteryzował się parametrami transmisyjnymi przewyższającymi wymogi
stawiane przez normę ISO/IEC11801 3rd edition:2018 dla klasy EA i OF-300),
 wieczystą gwarancję aplikacji (Producent zagwarantuje, że jego system okablowania przez okres „życia” zainstalowanej
sieci będą pracowały dowolne aplikacje (współczesne i stworzone w przyszłości), które zaprojektowane były (lub będą) dla
systemów okablowania klasy EA i OF-300 (w rozumieniu normy ISO/IEC 11801 ed.3).
Wymagana gwarancja ma być bezpłatną usługą serwisowa oferowaną Użytkownikowi końcowemu (Inwestorowi) przez producenta
okablowania. Ma obejmować swoim zakresem całość systemu okablowania od Głównego Punktu Dystrybucyjnego do gniazda
Użytkownika, w tym również okablowanie szkieletowe i poziome. W celu uzyskania tego rodzaju gwarancji cały system musi być
zainstalowany przez firmę instalacyjną posiadającą status Partnera uprawniający do wystąpienia do producenta o udzielenie
gwarancji systemowej. Powyższe musi być udokumentowane stosownym certyfikatem producenta. Dopuszczane są certyfikaty
wydane w języku innym niż polski;
Wykonawca okablowania strukturalnego winien wykazać się udokumentowaną, kompleksową realizacją projektów z zakresu IT Data i Voice tzn. dostawą sprzętu aktywnego z konfiguracją, wraz z budową infrastruktury pasywnej.

3.2.INSTALACJA SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU
3.2.1.OPIS SYSTEMU
Dla opracowywanej części obiektu projektuje się instalację systemu sygnalizacji pożaru. Instalację SSP przewiduje się dla
wszystkich wymaganych pomieszczeń oraz w strefach nad sufitami podwieszanymi. Projektowany system sygnalizacji pożaru
powinien prezentować wysoki poziom pod względem rozwiązań technicznych, niezawodności i precyzji działania oraz komfortu
obsługi. System i urządzenia sygnalizacji pożaru posiadają odpowiednie atesty i dopuszczenia do instalowania i użytkowania na
terenie RP. Wobec tych wymagań projektuje się inteligentny system sygnalizacji pożaru oparty na mikroprocesorowej centralce wraz
z urządzeniami współpracującymi /peryferyjnymi.
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Do linii dozorowej podłączone są czujki dymu, ręczne ostrzegacze pożaru, oraz elementy kontrolno-sterujące. Instalacja sygnalizacji
pożaru pomiędzy czujkami prowadzona będzie bez przerywania ciągłości przewodów. Przejścia instalacji przez przegrody pożarowe
/ ściany, stropy / należy uszczelnić masą ognioodporną.
Zadaniem systemu sygnalizacji pożaru jest umożliwienie skutecznej ewakuacji ze strefy zagrożonej poprzez maksymalnie wczesne
wykrycie pożaru, uruchomienie urządzeń przeciwpożarowych, zaalarmowanie obsługi oraz umożliwienie powiadomienia lokalnego
centrum monitoringu Państwowej Straży Pożarnej (poprzez UTA).
Dla obiektu przewiduje się następujące sterowania i monitorowanie wykonywane przez SSP:
 sygnalizacja akustyczna stanów na centrali,
 sygnalizacja optyczna stanów na centrali,
 uruchomienie sygnalizacji pożarowej na obiekcie,
 wyjścia sterujące do wind,
 wyjścia sterujące do kontroli dostępu,
 wyjścia sterujące i monitoring do systemu oddymiania,
 wyjścia sterujące i monitoring do klap pożarowych,
 wyjścia sterujące do urządzeń wentylacyjnych,
 wyjścia sterujące do trzymaczy drzwiowych (systemu zamknięć ogniowych).

3.2.2.CENTRALA SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU, ZASILANIE ELEKTRYCZNE
Dla opracowywanej części obiektu przewiduje się montaż centrali systemu sygnalizacji pożaru zlokalizowanej w punkcie
pielęgniarskim. Centrala ta w pierwszym etapie modernizacji szpitala będzie pełniła funkcję głównej centrali systemu. W następnych
etapach rozbudowy szpitala przewiduje się zmianę funkcji projektowanej centrali (panel zostanie podcentralką) a główna centrala
SSP znajdzie się w pomieszczeniu z całodobową obsługą.
Centralę systemu SSP należy zasilić z niezależnego obwodu napięciem 230VAC 50Hz z sekcji sprzed przeciwpożarowego
wyłącznika prądu. Zasilanie centrali należy wykonać przewodem o parametrach technicznych zgodnych z obowiązującymi
przepisami, wytycznymi producenta i wymaganiami stawianymi instalacjom w obiekcie.
Do zasilania rezerwowego centrali sygnalizacji pożaru należy zastosować zespół akumulatorowy. Akumulatory należy umieścić
w obudowie centrali. Niedozwolone jest podłączanie do akumulatorów innych odbiorników.

3.2.3.OKABLOWANIE
Do instalacji przewodowej należy stosować zawsze kable odpowiedniego typu posiadające wymagane dopuszczenia i certyfikaty.
Podczas doboru rozmiaru kabli należy zawsze stosować się do ograniczeń dot. spadku napięcia. Zawsze zwracać uwagę na
polaryzację. W całej pętli musi być zachowana ciągłość ekranu włączając w to również wszystkie punkty połączeniowe i urządzenia.
Dla ułatwienia każde urządzenie wyposażone jest w odpowiednie i wyraźnie oznakowane zaciski. Ekran musi być uziemiony w
przewidzianym do tego celu punkcie podłączenia na panelu centrali. Zarówno początek jak i koniec pętli muszą być podłączone do
odpowiednich punktów uziemienia.
Należy zwracać uwagę, by nie doszło do podłączenia ekranu do uziemionego korpusu jakiegokolwiek metalowego urządzenia,
osłony lub obudowy kablowej.
Instalacja musi być zgodna z wymaganiami normy EN54 i innymi lokalnymi przepisami.
Linie dozorowe należy wykonać ognioodpornym, bezhalogenowym kablem telekomunikacyjnym do instalacji przeciwpożarowych
koloru czerwonego typu HTKSHekw o klasie odporności ogniowej PH90.
Linie sterowania i monitorowania klap p.poż. należy wykonać ognioodpornym, bezhalogenowym kablem telekomunikacyjnym do
instalacji przeciwpożarowych koloru czerwonego typu HTKSHekw o klasie odporności ogniowej PH90.
Linie sterowania elementami automatyki budynkowej (wentylacja, windy, drzwi) należy wykonać np. ognioodpornym,
bezhalogenowym kablem telekomunikacyjnym do instalacji przeciwpożarowych kolory czerwonego typu HTKSHekw o klasie
odporności ogniowej PH90. Kable powinny posiadać aktualne certyfikaty.
Przewody przechodzące przez ściany lub stropy należy prowadzić w osłonach rurkowych (przepustach) lub za pomocą
certyfikowanych przepustów przeciwpożarowych.
Uszczelnienia przepustów w ścianach i stropach należy wykonać w klasie odporności ogniowej, odpowiadającej klasie elementów
budowlanych, przez które przechodzą (ochronną masą uszczelniającą). Wszystkie przewody należy prowadzić w odległości, co
najmniej 0,3m od instalacji silnoprądowych 230/400V. Jeżeli spełnienie tego wymogu jest niemożliwe to należy układać przewody w
korytkach zakrytych.
Wszystkie przejścia kablowe między strefami pożarowymi uszczelnić zgodnie z obowiązującymi przepisami, materiałami o
odpowiedniej odporności ogniowej, zgodnie z wymaganą klasą PH.

3.2.4.ELEMENTY WCHODZĄCE W SKŁAD SYSTEMU
Rodzaje i typy zastosowanych automatycznych czujek pożarowych i ręcznych przycisków pożarowych oraz ich liczbę dla
konkretnego pomieszczenia pokazano na dołączonym do opracowania rysunku. Do sterowania urządzeniami wykonawczymi
projektuje się zastosowanie modułów kontrolno-sterujących podłączonych do centrali.
Czujki optyczne
Automatyczne, adresowalne czujki punktowe wyposażone w sensor optyczny. Czujka prowadzi analizę powietrza w miejscu jej
instalacji, a następnie dane te przekazuje do centrali, która decyduje na podstawie wbudowanych algorytmów o osiągnięciu poziomu
kryterium alarmowego. Uruchomienie stanu alarmu następuje w momencie osiągnięcia zadymienia powyżej wyuczonego tła.
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Czujki optyczno-termiczne
Automatyczne, adresowalne czujki punktowe wyposażone w sensor optyczny oraz termiczny. Czujka prowadzi analizę powietrza w
miejscu jej instalacji, a następnie dane te przekazuje do centrali, która decyduje na podstawie wbudowanych algorytmów o
osiągnięciu poziomu kryterium alarmowego. Uruchomienie stanu alarmu następuje w wyniku zarejestrowania przez sensory w
czujce parametrów typowych dla zjawisk pożarowych. Dzięki dodatkowej detekcji temperatury w stosunku do czujki optycznej
centrala reguluje czułość detektora optycznego tak, aby wyeliminować większość czynników imitujących pożar.
Czujka zasysająca
Czujka konwencjonalna, która umożliwia prowadzenie detekcji w rurkach. Zasysane z danego obszaru lub strefy pożarowej cząstki
powietrza trafiają do urządzenia detekcyjnego, którego zadaniem jest wykrywanie cząstek będących produktem procesu spalania.
Ręczne ostrzegacze pożarowe
Adresowalne ostrzegacze pożarowe, które na skutek ręcznego wyzwolenia przekazują sygnał alarmu do centrali pożarowej.
Przyciski standardowo wyposażone są w plastikową szybkę, która zapewnia możliwość wielokrotnego uruchamiania przycisku bez
potrzeby jej wymiany.
Moduły sterujące i monitorujące
Moduły sterujące i monitorujące dobierane są na podstawie liczby potrzebnych wejść i wyjść w danym miejscu na pętli. Większość
modułów wykonana jest na specjalnej podstawce umożliwiającej montaż modułów w zbiorczej obudowie na szynach DIN.

3.2.5.WSKAZÓWKI MONTAŻOWE
Centrala sygnalizacji pożaru
Centralę należy instalować w pomieszczeniu czystym, suchym i dobrze wentylowanym w miejscu o temperaturze nie wyższej niż
40°C i nie niższej niż 5°C. Centrale powinny być zainstalowane w odległości co najmniej 0,7 m od ścian bocznych i na wysokości
maksymalnej 1,7 m od podłogi do środka wyświetlacza. Obudowę central mocować do ściany wykorzystując wzornik załączony z
centralami. Nie wiercić otworów w ścianie przez panel, gdyż może to spowodować zanieczyszczenie obwodów elektronicznych lub
ich uszkodzenie.
Ręczne ostrzegacze pożarowe
Ręczne ostrzegacze pożarowe należy instalować w miejscu widocznym i dostępnym na wysokości od 1,2 do 1,6m od podłogi, w
odległości (o ile to możliwe), co najmniej 0,5m od innego osprzętu elektrycznego.
Czujki pożarowe
Czujki montować w centralnym punkcie chronionego pomieszczenia. Gniazda czujek należy instalować bezpośrednio na suficie (n/t)
lub na kasetonach sufitu podwieszanego. Dla czujek instalowanych w przestrzeni międzystropowej należy przewidzieć wskaźniki
zadziałania wyprowadzone na sufit podwieszany – wskaźniki zadziałania powinny być instalowane w najbliższej możliwej odległości
od czujki, w miejscach gdzie będą dobrze widoczne.
Odstęp poziomy i pionowy czujek od ścian, urządzeń i materiałów składowanych, kratek wentylacyjnych nawiewnych i urządzeń
emitujących promieniowanie cieplne nie może być mniejszy niż 0,5m.
W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość przesunięcia punktowej czujki w stosunku do położenia przedstawionego na
planie. Należy jednak wówczas przyjąć ogólną zasadę, by odległość pozioma od czujki do najdalszego dozorowanego punktu tego
pomieszczenia nie była większa niż maksymalne zasięgi czujek czyli 7,5m dla czujek dymu, 5m dla czujek ciepła.
UWAGA:
W pomieszczeniach, gdzie występują podciągi lub belki, których wysokość jest większa niż 10% wysokości pomieszczenia należy
przyjąć, że podciągi/belki dzielą pomieszczenie. W takich przypadkach należy nadzorować czujkami przestrzenie po obu stronach
przeszkody.
Moduły kontrolno-sterujące
Moduły kontrolno-sterujące montować wewnątrz budynku możliwie blisko urządzeń sterowanych (zgodnie z rysunkami, na których
oznaczono rozplanowanie elementów).
Uwagi dodatkowe
Podczas wszelkich prac montażowych i prób eksploatacyjnych konieczny jest nadzór inwestorski i autorski.
W przypadku stwierdzenia możliwości narażenia czujek na uszkodzenia mechaniczne należy je zabezpieczyć przez zainstalowanie
odpowiednich osłon.
Wszelkie prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami, specyfikacjami i przepisami dotyczącymi robót
instalacyjnych oraz przepisami BHP.

3.2.6.OPIS DZIAŁANIA
Dozorowanie
W czasie dozorowania, przy prawidłowo zmontowanym i sprawdzonym technicznie układzie, centrala sygnalizacji pożarowej
wskazuje poprawną pracę (gotowość operacyjną) automatycznego urządzenia sygnalizacji pożarowej świeceniem zielonej LED w
module kontrolnym żadne inne wskaźniki i sygnalizatory nie powinny działać.
Alarmowanie
W przypadku zadziałania czujki pożarowej lub włączenia przycisku, centrala sygnalizacji pożarowej zgłosi alarm pożarowy. Alarm
wymaga bezwzględnie rozpoznania przez obsługę.
System sygnalizacji pożarowej pracuje w oparciu o czujki analogowe. W układzie następuje próbkowanie kolejnych czujek i
zapamiętanie ich stanów działania.
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Po wykryciu przez centralę stanu pożaru na którejkolwiek z czujek, system traktuje to jako wykrycie pożaru i ogłasza alarm
pożarowy: - optycznie – świeceniem czerwonej LED w module kontrolnym; - akustycznie – sygnałem emitowanym z buzera
wewnętrznego centrali. Jednocześnie zaświeca się wskaźnik zadziałania alarmującej czujki – czerwony LED. Na wyświetlaczu
ciekłokrystalicznym (LCD) wyświetlana jest informacja szczegółowa o zdarzeniu. Jednocześnie na drukarce zintegrowanej
drukowany jest odpowiedni komunikat. W przypadku zastosowania wizualizacji graficznej wspomagania komputerowego ukażą się
na ekranie monitora komunikaty alarmowe, zostanie wydrukowany rysunek dojścia do pomieszczenia z alarmującą
czujką/przyciskiem, pojawią się komunikaty o dodatkowych zagrożeniach.
Dokumentacja
Pomieszczenie centrali sygnalizacji pożarowej należy wyposażyć w następujące dokumenty, związane z obsługą automatycznego
urządzenia sygnalizacji pożarowej:
o Plan sytuacyjny;
o Instrukcję postępowania w przypadku alarmu pożarowego lub uszkodzeniowego;
o Opis funkcjonowania, instrukcję obsługi;
o Książkę pracy systemu, w której należy notować wszystkie prace związane z obsługą techniczną systemu, zmiany,
przeróbki, modernizacje, wyłączenia (włączenia), jak również wszystkie, przypadki alarmów uszkodzeniowych i
pożarowych (w tym fałszywych) z podaniem daty i godziny zdarzenia. Wszystkie wpisy muszą być poświadczone imiennie.
Należy pamiętać o przyborach piśmiennych niezbędnych do prowadzenia książki pracy;
o Nazwę i adres konserwatora automatycznego urządzenia sygnalizacji pożarowej;
o Wykaz osób funkcyjnych, tzn. tych osób z obsługi obiektu, które należy w pierwszej kolejności powiadomić o pożarze w
obiekcie: w wykazie należy podać adresy i numery telefonów.
Obsługa automatycznego urządzenia sygnalizacji pożarowej.
Osoby pełniące dyżur przy centrali powinny zostać przeszkolone w zakresie obsługi automatycznego urządzenia sygnalizacji
pożarowej w obiekcie, w tym szczególnie w zakresie centrali sygnalizacji pożarowej. Zaświadczenie, stwierdzające fakt
przeszkolenia w podanym wyżej zakresie, wystawione przez prowadzącego szkolenie, podpisane przez osobę przeszkoloną, należy
dołączyć do akt osobowych danego pracownika. Szkolenie powinno być przeprowadzone przez specjalistę w zakresie systemów
automatycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego. Każda ze szkolonych osób musi mieć zapewnioną możliwość praktycznej
obsługi centrali sygnalizacji pożarowej.
Konserwacja
Brak właściwej konserwacji systemu automatycznej sygnalizacji pożarowej prowadzi do wadliwej jego pracy a nawet do całkowitej
utraty jego funkcji i przedwczesnego wycofania z eksploatacji. Okazuje się (zbyt późno), że automatyczne urządzenie sygnalizacji
pożarowej nie wykryło pożaru lub stało się to z bardzo dużą zwłoką – a przyczyną takiego stanu rzeczy był brak konserwacji lub też
konserwacja była prowadzona nieprawidłowo. Dlatego też należy zwrócić uwagę na tę stronę eksploatacji instalacji sygnalizacji
pożarowej. Poniżej podano podstawowe warunki eksploatacji, które powinny służyć za wskazówki przy opracowaniu szczegółowej
instrukcji eksploatacji systemu:
 Obsługa codzienna;
 Sprawdzenie poprawności wskazań centrali sygnalizacji pożarowej;
 Nie powinna świecić się żadna lampka sygnalizacyjna poza lampką sygnalizującą fakt zasilania;
 Obsługa kwartalna;
 Sprawdzenie działania przycisków;
 Obsługa roczna;
 Sprawdzenie poprawności pracy automatycznego urządzenia sygnalizacji pożarowej przez przeprowadzenie prób
symulujących zjawiska pożarowe dla wszystkich elementów inicjujących. Wszystkie czujki przeczyścić.
UWAGA:
Obsługę techniczną baterii akumulatorów prowadzić zgodnie z zaleceniami wytwórcy.

3.3.INSTALACJA ODDYMIANIA
W obiekcie zaprojektowano instalację sterowania i zasilania siłowników okna oddymiającego oraz drzwi napowietrzających. W skład
instalacji wchodzą:
 centrala oddymiania,
 siłownik okna oddymiającego,
 siłowniki drzwi napowietrzających,
 czujki dymu,
 ręczne przyciski oddymiania RT,
 przycisk przewietrzania LT,
 centrala pogodowa.
Centralę oddymiania należy zasilić napięciem przemiennym 230V z sekcji sprzed przeciwpożarowego wyłącznika prądu oraz
standardowo wyposażone w baterie akumulatorów. Zasilanie central należy wykonać przewodem o parametrach technicznych
zgodnych z obowiązującymi przepisami, wytycznymi producenta i wymaganiami stawianymi instalacjom w obiekcie z zespołem
kablowym co najmniej E30.
System oddymiania steruje otwarciem okien oddymiających w przypadku:
 sygnału alarmowego, z czujek dymu lub przycisku RT,
 sygnału przewietrzania z przycisku przewietrzania.
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Instalację systemu oddymiania należy wykonać przewodami zgodnie z przedstawionym schematem ideowym.

3.4.INSTALACJA SYSTEMU ZAMKNIĘĆ OGNIOWYCH
Sterowanie drzwiami pożarowymi na korytarzu realizowane będzie za pomocą centrali zamknięć ogniowych, umieszczonej w okolicy
sterowanych drzwi. Drzwi pożarowe w stanie normalnej pracy będą stale otwarte poprzez zastosowanie elektrotrzymaczy. System
zamknięć ogniowych należy przyłączyć do systemu sygnalizacji pożarowej.
Centrala zamknięć ogniowych zasilana będzie napięciem przemiennym 230V z sekcji sprzed przeciwpożarowego wyłącznika prądu,
dodatkowo wyposażona będzie w akumulator podtrzymujący zasilanie chwytaków elektromagnetycznych przy chwilowych zanikach
zasilania podstawowego. Zasilanie central należy wykonać przewodem o parametrach technicznych zgodnych z obowiązującymi
przepisami, wytycznymi producenta i wymaganiami stawianymi instalacjom w obiekcie (PH90).

3.5.INSTALACJA SYSTEMU KONTROLI DOSTĘPU, MONITORINGU
System kontroli dostępu
W obiekcie zaprojektowano system kontroli dostępu, którego zadaniem jest ograniczenie niepowołanym osobom dostępu do
wybranych pomieszczeń.
System kontroli dostępu będzie zbudowany z modułu kontrolującego chronione przejście, a także takich elementów jak kontrolery,
czytniki kart zbliżeniowych, elektrozaczepy rewersyjne oraz przyciski wyjścia ewakuacyjnego. Poszczególne kontrolery będą
zapewniały komunikację IP poprzez centralne switche z serwerem KD/SMS, gdzie będzie zainstalowane oprogramowanie
zarządzające.
System kontroli dostępu wyposażony będzie w zasilanie rezerwowe w postaci baterii akumulatorów zapewniające prawidłowe
działanie systemu w przypadku braku zasilania podstawowego. Osoby wyposażone w aktywną kartę zbliżeniową, posiadające
stosowne upoważnienie w systemie, mogą być uprawnione do otwarcia określonych drzwi w określonym czasie. Wszystkie
kontaktrony mają wykrywać próby przedostania się bądź obecności osób niepowołanych.
Należy przewidzieć współdziałanie systemu kontroli dostępu z systemem sygnalizacji pożarowej w celu uruchomienia akcji otwarcia
automatycznego drzwi w przypadku zagrożenia pożarowego. Otwieranie awaryjne drzwi musi następować poprzez fizyczne
przerwanie (przez przekaźnik SSP) obwodu zasilania elektrozaczepów rewersyjnych.
W projekcie przewiduje się jednostronną kontrolę dostępu. Po stronie chronionej (wewnętrznej) przejść objętych działaniem systemu
przewiduje się montaż klamek. Jeżeli w późniejszym etapie projektowym drzwi objęte jednostronną kontrolą dostępu, po stronie
chronionej zostaną wyposażone w gałkę bądź pochwyt to po stronie wewnętrznej przejścia należy przewidzieć montaż awaryjnego
przycisku wyjścia.
System CCTV
W celu zwiększenia bezpieczeństwa obiektu przewiduje się ochronę określonych stref przez system monitoringu wizyjnego w
technologii IP. Ochroną objęty zostały korytarze na 1 piętrze szpitala.
Podstawową funkcją CCTV jest zapewnienie podglądu bieżącego oraz rejestracji nagrań z kamer. System CCTV projektuje się jako
sieć kamer podłączonych do serwera IP (pełniącego funkcję rejestratora) w dedykowanej dla systemów bezpieczeństwa sieci LAN.
W skład systemu wchodzą:
 - kamery IP,
 - serwer IP,
 - stacja obsługi z monitorami,
 - switche,
 - układ ochronników przepięć.
Przewidywany czas rejestracji materiału, po którym następuje nadpisywanie materiału: 30 dni.
Oprogramowanie zarządzające
W celu zwiększenia efektywności działania systemów teletechnicznych i poprawienia bezpieczeństwa obiektu przewiduje się system
zarządzający wizualizacji i integracji.
System zarządzający umożliwia weryfikację i nadzór nad alarmami przychodzącymi z systemów, dlatego pozwala na szybszą
reakcję na zdarzenia wymagające interwencji. System pozwala administratorowi obiektu tworzenie rozbudowanych reakcji programu
na alarmy.
Informacje o zdarzeniach z systemów są automatycznie rejestrowane w jednej bazie. Dzięki temu operator widzi pełną historię
alarmów, awarii, logowania użytkowników i może je łatwiej analizować. Zaawansowany moduł wyszukiwania pozwala filtrować
zdarzenia po dacie, rodzaju systemu, typie urządzeń i wielu innych.

3.6.INSTALACJA DOMOFONOWA
System instalacji domofonowej przewiduje się w oparciu o cyfrowy system domofonowy komunikujący się po przewodzie
koncentrycznym lub po parze żył (skrętce).
System składa się z:
 dwóch kaset domofonu,
 słuchawki domofonu,
 zasilacza systemu.
Przewody należy prowadzić w rurach ochronnych. Przewody doprowadzić do miejsca, gdzie umieszczone zostaną panele
zewnętrzne systemu domofonowego.
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3.7.INSTALACJA PRZYWOŁYWAWCZA
W obiekcie przewiduje się montaż instalacji przywoływawczej w toaletach dla pacjentów, oraz w salach chorych. Wszystkie
pomieszczenia objęte zakresem oddziaływania systemu przywoływawczego zostały przedstawione na dołączonym do opracowania
rysunku. System przywoływawczy należy wykonać w oparciu o dołączone schematy.
System powinien zapewniać niezawodną i skuteczną sygnalizację wezwań pacjentów hospitalizowanych na oddziale. Wezwania są
adresowane do personelu medycznego odpowiedzialnego za opiekę nad pacjentami.
Funkcje i cechy sytemu:
 sygnalizacja załączonych wezwań na matrycy w dyżurce w postaci:
− napisów określających numer sali i numer lóżka,
− użytego numeru sali, której dotyczy odtwarzany komunikat słowny,
− świecenia kolorowych lampek sygnalizacyjnych,
 automatyczne przekazywanie załączonych przez pacjentów sygnałów do pomieszczeń, w których znajduje się
pielęgniarka,
 możliwość wezwania przez pielęgniarkę drugiej pielęgniarki,
 możliwość wezwania przez pielęgniarkę lekarza,
 potwierdzanie obecności pielęgniarki w sali chorych,
 potwierdzanie obecności lekarza w sali chorych,
 potwierdzenie dotarcia sygnału do personelu,
 sygnalizacja załączonych funkcji na wielokolorowych lampkach umieszczonymi nad wejściami do sal,
 pamięć wyzwolonych sygnałów w przypadku zaniku napięcia zasilania,
 ciągła samokontrola obecności manipulatorów gruszkowych w aparatach przyłóżkowych,
 jednoznaczny system opisów i piktogramów,
 prosta intuicyjna obsługa wszystkich urządzeń,
 możliwość dowolnej konfiguracji systemu w zależności od potrzeb,
 minimalne wymiary pozwalające zainstalować urządzenia w dowolnym najbardziej – wygodnym dla użytkownika miejscu,
 bardzo prosta instalacja - tylko pięć przewodów niezależnie od stopnia rozbudowy systemu

4.ROZWIĄZANIA RÓWNOWAŻNE
Elementy wszystkich wymienionych instalacji zostały uszczegółowione w dołączonej do opracowania specyfikacji. Zgodnie z
Prawem zamówień publicznych dopuszcza się zastosowanie równoważnych materiałów i urządzeń z zastrzeżeniem, że nie obniżają
one przyjętego standardu oraz nie zmieniają rozwiązań technicznych przyjętych w projekcie, a tym samym nie powodują
konieczności przeprojektowania jakichkolwiek elementów instalacji.
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązanie równoważne, obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego urządzenia
spełniają wymagania określone w dokumentacji projektowej. W takim przypadku należy pisemnie złożyć do zamawiającego wniosek
o zaakceptowanie rozwiązania równoważnego. Do wniosku należy załączyć karty katalogowe, specyfikacje techniczne i tabele
porównawcze charakterystyk udowadniające, że oferowane urządzenia spełniają zasadę równoważności w zakresie wydajności
transmisji oraz w zakresie wszystkich wymienionych w projekcie funkcjonalności.

5.UWAGI KOŃCOWE
Wykonanie robót prowadzić zgodnie z projektem budowlanym, przepisami obowiązującymi w budownictwie elektroenergetycznym,
zasadami wiedzy technicznej, przy zachowaniu przepisów i wymogów BHP.
Uszczelnienia przepustów w ścianach i stropach należy wykonać w klasie odporności ogniowej, odpowiadającej klasie elementów
budowlanych, przez które przechodzą (ochronną masą uszczelniającą).
Całość prac należy powierzyć osobie (podmiotowi) posiadającej (posiadającemu) uprawnienia budowlane wykonawcze konieczne
do prowadzenia robót elektroinstalacyjnych.
Prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
Po wykonaniu całości prac montażowych należy wykonać:
1.
Dokumentację powykonawczą,
2.
Opracować protokoły pomiarowe zawierające:
- pomiary rezystancji izolacji,
- sprawdzenie ochrony przeciwporażeniowej,
- sprawdzenie wyłączników różnicowoprądowych,
- pomiary rezystancji pętli zwarcia,
- pomiary natężenia oświetlenia,
- pomiary kabli teletechnicznych,
- protokoły z uruchomienia systemu sygnalizacji pożaru.
Opracowanie:
mgr inż. Franciszek Thlon
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Dane wejściowe do projektowania

1.1 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznych przebudowy I piętra
budynku Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim na potrzeby
oddziału wewnętrznego. Ul. Dworcowa 12; 82-100 Nowy Dwór Gdański.

1.2 Podstawa opracowania
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o

Zarządzenie nr 29 Ministra Górnictwa i Energetyki w sprawie doboru przewodów i
kabli elektroenergetycznych do obciążeń prądem elektrycznym;
PN-EN 12464-1:2012 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca
pracy we wnętrzach;
PN-EN 1838:2013-11 Zastosowania oświetlenia – Oświetlenie awaryjne;
PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego;
PN-IEC-60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przeciwporażeniowa;
PN-E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe;
PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 5-54: Dobór i
montaż - wyposażenia elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i przewody
połączeń ochronnych;
PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe;
PN-IEC 60364-441 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa Ochrona przeciwporażeniowa;
PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub
łączeniowymi;
PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa – Część 1: Zasady ogólne;
PN-EN 62305-2:2012 Ochrona odgromowa - Część 2: Zarządzanie ryzykiem;
PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa - Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów,
budowlanych i zagrożenie życia;
PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa - Część 4: Urządzenia elektryczne i
elektroniczne w obiektach budowlanych;
PKN-CEN/TS 51-14:2006 - Systemy sygnalizacji pożarowej – Wytyczne planowania,
projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji;
PN-EN 54-2:2002 Systemy sygnalizacji pożarowej - Centrale sygnalizacji pożarowej;
ze zmianą A1:2007;
PN-EN 54-3:2014 Systemy sygnalizacji pożarowej - Pożarowe urządzenia alarmowe –
Sygnalizatory akustyczne;
PN-EN 54-5:2003 Systemy sygnalizacji pożarowej. Czujki ciepła – Czujki punktowe;
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PN-EN 54-7:2004 Systemy sygnalizacji pożarowej. Czujki dymu – Czujki punktowe;
działające z wykorzystaniem światła rozproszonego, światła przechodzącego lub
jonizacji; ze zmianą A2:2009;
PN-EN 54-10:2005 Systemy sygnalizacji pożarowej. Czujki płomienia – Czujki
punktowe; ze zmianą A1:2006;
PN-EN 54-11:2004 Systemy sygnalizacji pożarowej. Ręczne ostrzegacze pożarowe; ze
zmianą A1:2006;
PN-EN 54-12:2005 Systemy sygnalizacji pożarowej. Czujki dymu – Czujki liniowe
działające z wykorzystaniem wiązki światła przechodzącego;
PN-EN 54-18:2007 Systemy sygnalizacji pożarowej. Urządzenia wejścia/wyjścia; ze
zmianą AC:2007;
Wytyczne projektowania Instalacji Sygnalizacji Pożarowej SITP WP – 02:2010;
ISO/IEC 11801-1:2017 Technologie informatyczne - Systemy przewodów i kabli
komunikacyjnych neutralnych pod względem aplikacji - Część 1: Wymagania ogólne;
ISO/IEC 11801-2:2017 Technologie informatyczne - Systemy przewodów i kabli
komunikacyjnych neutralnych pod względem aplikacji - Część 2: Środowisko biurowe;
ISO/IEC 11801-3:2017 Technologie informatyczne - Systemy przewodów i kabli
komunikacyjnych neutralnych pod względem zastosowania - Część 3: Środowisko
przemysłowe;
EN 50173-1: 2018 Technika Informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego Część 1: Wymagania ogólne;
EN 50173-2: 2018 Technika Informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego Część 2: Pomieszczenia biurowe;
EN 50173-3:2018 Technika informatyczna - Kable telekomunikacyjne neutralne pod
względem aplikacji - Część 3: Budynki przemysłowe;
EN 50174-1:2018 Technika informatyczna - Instalacja okablowania - Część 1 Specyfikacja i zapewnienie jakości;
EN 50174-2:2009/A2:2014 Technika informatyczna - Instalacja okablowania -Część 2
- Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków;
EN 50174-3:2013 Technika informatyczna - Instalacja okablowania - Część 3:
Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnątrz budynków;
EN 50346:2007/A1:2007/A2:2009+2010 Technika informatyczna - Instalacja
okablowania - Badanie zainstalowanego okablowania;
EN 61935-1:2009 Wymagania dotyczące sprawdzania symetrycznych i współosiowych
kablowych linii telekomunikacyjnych -- Część 1: Okablowanie z symetrycznych kabli
telekomunikacyjnych zgodne z serią norm EN 50173;
ISO/IEC 14763-3:2014 Technika informatyczna - Implementacja i obsługa
okablowania w zabudowaniach użytkowych - Część 3: Testowanie okablowania
światłowodowego;
EN 50310:2016 Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z
zainstalowanym sprzętem informatycznym;
N SEP-E-007:2017-09 Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne w budynkach.
Dobór kabli i innych przewodów ze względu na ich reakcję na ogień.
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1.3 Zakres opracowania
W skład opracowania wchodzą:
Instalacje elektryczne:
o zasilania, rozdzielnic oddziałowych
o zasilania gwarantowanego UPS,
o instalacja oświetlenia podstawowego oraz awaryjnego,
o instalacja siły i gniazd wtykowych,
o instalacja odgromowa
o instalacja połączeń wyrównawczych,
o trasy kablowe.
Instalacje teletechniczne:
o instalacja sieci strukturalnej,
o instalacja systemu sygnalizacji pożaru,
o instalacja oddymiania klatki schodowej,
o instalacja systemu zamknięć ogniowych,
o instalacja systemu kontroli dostępu,
o instalacja CCTV,
o instalacja przywoływawcza,
o instalacja RTV.

1.4 Materiały założeniowe do projektowania
Podkłady architektoniczne.

2

Opis techniczny – instalacje elektryczne

2.1 Układ zasilania
Przebudowywaną część oddziału szpitala należy zasilić z projektowanej rozdzielnicy
R-P1. Do rozdzielnicy R-P1 należy doprowadzić dwie linie kablowe – z sekcji zasilania
podstawowego (nierezerwowanego) oraz z sekcji zasilania rezerwowanego. Na potrzeby
zapewnienia ciągłości zasilania obwodów komputerowych i urządzeń specjalistycznych do
rozdzielnicy R-P1 należy doprowadzić trzecią linię kablową – z projektowanego zasilacza UPS
zlokalizowanego w pomieszczeniu archiwum.
Na potrzeby doprowadzenia zasilania z sekcji nierezerwowanej przewiduje się
dostosowanie istniejącej rozdzielnicy E1 zlokalizowanej w pomieszczeniu archiwum – poprzez
dobudowanie sekcji umożliwiającej wyprowadzenie zasilania na potrzeby rozdzielnicy R-P1,
zgodnie ze schematem dołączonym do opracowania.
Na potrzeby doprowadzenia zasilania z sekcji rezerwowanej oraz z sekcji UPS
przewiduje się dostosowanie rozdzielnicy R-G zlokalizowanej na parterze, zgodnie ze
schematem dołączonym do opracowania.
Urządzenia, które wymagają nieprzerwanego zasilania podczas pożaru – centrali
systemu sygnalizacji pożaru, centrali oddymiania, centrali systemu zamknięć ogniowych,
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zasilacza czujki zasysającej, urządzenia transmisji alarmu – należy zasilić z sekcji sprzed
wyłącznika ppoż rozdzielnicy elektrycznej.
Odbiory wymagające doprowadzenia zasilania 12/24V należy zasilić z certyfikowanych
zasilaczy pożarowych. Przewiduje się jeden zasilacz na jeden odbiór pożarowy. Zasilacze
należy umieszczać bezpośrednio przy urządzeniach, które będą z nich zasilane.

2.2 Zasilacz UPS
Na potrzeby zapewnienia ciągłości zasilania obwodów komputerowych i urządzeń
specjalistycznych przewiduje się montaż zasilacza UPS zapewniającego podtrzymanie
obciążenia 10kW przez minimum 20 minut.
Zasilacz UPS należy wyposażyć w wyłącznik awaryjny EPO oraz zabudować
przeciwpożarowy wyłącznik zasilacza UPS.
Parametry techniczne:
o Zasilacz UPS o mocy 20kVA/20kW;
o Ilość faz 3/3 - trzy fazy wejściowe i trzy fazy wyjściowe;
o Współczynnik mocy na wejściu UPS: >0,99;
o Zniekształcenia harmoniczne prądu wejściowego: <3%;
o Dopuszczalne przeciążenie: ≤125%: 10min; ≤150%: 1min;
o Parametry pracy równoległej: do 4 urządzeń;
o Urządzenie kompatybilne z ruchomym łańcuchem baterii w zakresie od 34 do 50
bloków;
o Z uwagi na ograniczone miejsce całkowite wymiary zasilacza nie powinny
przekraczać następujących wymiarów:
 Szerokość: ≤ 500mm,
 Głębokość: ≤ 850mm,
 Wysokość: ≤ 1400mm;
o Preferowany kolor obudowy: szary/czarny;
o Poziom hałasu urządzenia w trybie podwójnego przetwarzania przy obciążeniu
znamionowym nie może przekraczać 60 dB w zależności od obciążenia;
o Urządzenie musi mieć możliwość podłączenia zewnętrznego wyłącznika
awaryjnego ppoż. (złącze EPO);
o Sprawność w trybie TRUE ONLINE
 min. 95,6% w rybie normalnym,
 powyżej 98% w ekonomicznym trybie pracy;
o UPS musi posiadać panel komunikacyjny, w którym powinny być zainstalowane:
 Gniazdo komunikacji RS-232,
 Wejście bezpotencjałowe,
 Wyjścia bezpotencjałowe,
 Gniazda w ilości minimum 2 sztuk do zabudowy kart sieciowych 10/100
Base-T RJ-45 (Web/SNMP) (Smart / mini),
 Gniazdo komunikacyjne z zewnętrznymi ładowarkami;
o Urządzenie powinno posiadać wbudowane zabezpieczenie wejścia toru głównego
i bypassu;

6

PRZEBUDOWA I PIĘTRA BUDYNKU POWIATOWEGO
CENTRUM ZDROWIA SP. Z O.O. W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM
NA POTRZEBY ODDZIAŁU WEWNĘTRZNEGO

o

o

2019

Baterie AGM o żywotności min 5 lat (wg. Eurobat przy temp +20oC) umieszczone
wewnątrz obudowy UPS zapewniające czas podtrzymania minimum 20 minut
przy obciążeniu 10kW;
Referencyjne zasilacze UPS: Delta Electronics, Schneider Electric.

2.3 Ochrona przeciwprzepięciowa
Ogółem w obiekcie przewiduje się dwustopniową ochronę przed skutkami przepięć - dwa
stopnie ochrony urządzeń i instalacji wewnętrznych po stronie niskiego napięcia:
T1+T2 – ograniczniki montowane w rozdzielni E1a,
T2
– ogranicznik montowany w rozdzielnicy piętrowej R-P1.
Zaprojektowano aparaty ochrony przeciwprzepięciowej produkcji EATON, dopuszcza się
zamienniki o porównywalnych parametrach, np. OBO Batterman, DEHN, Legrand.

2.4 Ochrona przeciwporażeniowa
Ochronę podstawową stanowią:
o Izolacja części czynnych
o Przegrody i obudowy o stopniu ochrony co najmniej IP20.
Jako dodatkową ochronę od porażeń prądem elektrycznym przyjęto samoczynne szybkie
wyłączenie zasilania w układzie sieci TN-S, realizowane poprzez zabezpieczenia wyłącznikami
różnicowo-prądowymi o znamionowym prądzie różnicowym 30mA, wyłącznikami
nadmiarowo-prądowymi i bezpiecznikami topikowymi. Wszystkie części przewodzące
dostępne należy przyłączyć do przewodu ochronnego PE. Wszystkie kable i przewody
powinny posiadać żyłę ochronną PE koloru żółtozielonego połączoną z zaciskiem PE
rozdzielnic oraz częściami metalowymi zasilanych urządzeń. Przewód ochronny nie może być
w żadnym miejscu instalacji zabezpieczony i rozłączany za pomocą łączników.
Natomiast przewód neutralny N nie może być uziemiony ani łączony z przewodem
ochronnym PE od miejsca rozdzielenia funkcji przewodu ochronno-neutralnego PEN.
Przewody powinny posiadać izolację na napięcie 750V.

2.5 Instalacja oświetlenia
2.5.1 Instalacja oświetlenia podstawowego
W obiekcie zaprojektowano oświetlenie podstawowe oprawami LED zgodnie z
wymaganiami PN-EN12464-1 odnośnie komfortu użytkowników oraz wydajności
energetycznej.
Wartości średniego natężenia oświetlenia Em:
Oprawy oświetleniowe zaprojektowane w projekcie muszą spełniać wymagania zawarte
w normie PN-EN12464-1 dotyczące średniego natężenia oświetlenia. Wartości natężenia
oświetlenia dla poszczególnych pomieszczeń wynoszą:
o sale chorych – 100 lx (oświetlenie do czytania 300 lx),
o gabinety diagnostyczne – 500 lx (miejsca badań należy doświetlić do poziomu
1000 lx),
o pokoje lekarzy – 300 lx (w miejscach pracy przy komputerze 500 lx),
o punkt pielęgniarski – 300lx (w miejscu pracy przy komputerze 500 lx),
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umywalnie, łazienki, toalety – 200 lx,
korytarze – 200 lx (w nocy 50 lx),
klatki schodowe – 100 lx.

Równomierność oświetlenia
Stosunek najmniejszej zmierzonej wartości natężenia oświetlenia do średniej wartości
natężenia oświetlenia na danej płaszczyźnie powinna być nie mniejsza niż 0,7 w polu zadania
wzrokowego oraz nie mniejsza niż 0,5 w obszarze bezpośredniego otoczenia.
Dobór opraw
Stopień ochrony opraw: IP20 w gabinetach, pomieszczeniach biurowych i w strefach
komunikacji, IP44 w łazienkach i toaletach, w pomieszczeniach porządkowych, IP65 w
gabinetach zabiegowych.
Oświetlenie przyłóżkowe i nocne
W modernizowanej części szpitala przewiduje się montaż paneli nadłóżkowych z
wbudowanym punktem oświetleniowym i punktem światła nocnego.
W przestrzeniach komunikacyjnych funkcję oświetlenia nocnego będzie pełniła część
opraw oświetlenia podstawowego a także przypodłogowe profile ledowe.
Zasilanie
Oprawy oświetleniowe zlokalizowane na korytarzach, w punkcie pielęgniarskim oraz w
gabinecie diagnostyczno-zabiegowym należy zasilić z sekcji zasilania rezerwowanego
rozdzielnicy R-P1. Z sekcji tej należy zasilić również punkty oświetleniowe w panelach
nadłóżkowych.
Oświetlenie podstawowe należy zasilić z sekcji zasilania nierezerwowanego rozdzielnicy
R-P1.
Oprzewodowanie obwodów oświetleniowych należy wykonać przewodami zgodnymi z
obowiązującymi przepisami oraz wytycznymi zawartymi w normie N SEP-E-007:2017-09.
Kable i inne przewody ogólnego przeznaczenia instalowane w obrębie dróg
ewakuacyjnych powinny spełniać wymagania klasy reakcji na ogień – B2CA – s1b, d1, a1.
Kable i inne przewody ogólnego przeznaczenia instalowane poza obrębem dróg
ewakuacyjnych powinny spełniać wymagania klasy reakcji na ogień – DCA – s2, d1, a2.
2.5.2 Instalacja oświetlenia awaryjnego
Do zapewnienia oświetlenia na wypadek awarii zasilania zaprojektowano oświetlenie
awaryjne na źródłach światła LED o autonomii min. 1h, rozmieszczone w strefach
komunikacyjnych i innych. Oprawy te są oznaczone na rzutach kondygnacji symbolami „AW”.
Niezależnie od oświetlenia awaryjnego (pełniącego w określonych, krytycznych sytuacjach
również funkcję ewakuacyjną), na drogach ewakuacyjnych i nad wyjściami będą
rozmieszczone oprawy typowo kierunkowe, zaopatrzone w odpowiednie piktogramy i
moduły pracy awaryjnej o autonomii min. 1h. Oświetlenie to będzie się uruchamiać
samoczynnie każdorazowo po zaniku napięcia zasilającego w obwodach oświetleniowych.
Oprawy ewakuacyjne powinny zapewniać równomierną luminancję na dwustronnej tablicy
(odległość wzrokowa 22m wg PN EN1838). Miejsca, w których może pojawić się wątpliwość
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co do kierunku ewakuacji, a w których nie ma możliwości zainstalowania oprawy
ewakuacyjnej bądź odległość wzrokowa od oprawy ewakuacyjnej przekracza 22m, należy
wyposażyć w samoprzylepny bądź podwieszany znak fluorescencyjny.
Natężenie oświetlenia awaryjnego powinno spełniać następujące wymagania:
o 5lx w osi drogi ewakuacyjnej,
o 5lx przy urządzeniach p.poż: hydranty, gaśnice, główny wyłącznik prądu, punkty
pierwszej pomocy, przyciski ROP.

2.6 Instalacja siły, gniazd wtykowych
W
pomieszczeniach
biurowych,
salach
chorych,
socjalnych,
pracowniach
specjalistycznych i pomocniczych oraz strefach komunikacyjnych rozmieszczono gniazda
wtykowe zwykłe/ zestawy gniazd wtykowych; w zależności od przeznaczenia pomieszczenia i
konstrukcji ścian: podtynkowe IP20, podtynkowe IP44.
Przewidziane zestawy gniazd zostały skonfigurowane w zależności od przeznaczenia
danego pomieszczenia i zainstalowanych w nim urządzeń elektrycznych. Poszczególne
obwody gniazd zabezpieczone są wyłącznikami różnicowoprądowymi oraz wyłącznikami
nadprądowymi. Gniazda ogólnego przeznaczenia i zestawy komputerowe: gniazda 230V i
węzły logiczne – należy montować w tynku, bądź adapterach mocowanych do biurek.
Instalację należy wykonać podtynkowo.
Przewiduje się zastosowanie osprzętu w wykonaniu ramkowym. Kolor i styl do
uzgodnienia z zamawiającym / architektem. Rozmieszczenie gniazd ilustrują dołączone do
opracowania rysunki.
Gniazda wtykowe / zestawy gniazd należy montować na wysokości:
o gniazda porządkowe – 0,3m,
o gniazda w pomieszczeniach z gazami medycznymi – 1,6m,
o zestawy gniazd przy biurkach – 0,3m,
o zestawy gniazd / gniazda nadblatowe w aneksach – 1,1m,
o gniazda na potrzeby lodówek podblatowych – 0,3m,
o zestawy gniazd przy kozetkach lekarskich – 1,1m,
o gniazda przy wagach – 0,3m,
o gniazda w łazienkach – 1,4m,
o gniazda w pomieszczeniach porządkowych – 0,3m.
Telewizja szpitalna
W salach chorych przewiduje się montaż zestawów gniazd dedykowanych pod
przyszły system telewizji szpitalnej. Na potrzeby monitoringu pobranej przez system energii
elektrycznej przewiduje się licznik umiejscowiony w sekcji rozdzielnicy R-P1.
Zasilanie
Gniazda wtykowe w gabinecie diagnostyczno-zabiegowym oraz gniazda wtykowe na
potrzeby zasilania lodówek, w których przechowywane będą leki należy zasilić z sekcji
zasilania rezerwowanego rozdzielnicy R-P1.
Gniazda wtykowe typu DATA w zestawach komputerowych oraz urządzenia
specjalistyczne, które wymagają ciągłości zasilania należy zasilić z sekcji UPS.
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Z sekcji UPS należy zasilić również jedno gniazdo wtykowe w każdym panelu
nadłóżkowym. Należy przewidzieć wyraźne oznakowanie gniazda zasilanego z sekcji UPS.
Okablowanie do urządzeń technicznych zlokalizowanych na dachu należy prowadzić w
nierozcinalnych odcinkach rur typu peszel odpornych na działanie UV.
Oprzewodowanie obwodów gniazd wtykowych i siłowych należy wykonać przewodami
zgodnymi z obowiązującymi przepisami oraz wytycznymi zawartymi w normie N SEP-E007:2017-09.
Kable i inne przewody ogólnego przeznaczenia instalowane w obrębie dróg
ewakuacyjnych powinny spełniać wymagania klasy reakcji na ogień – B2CA – s1b, d1, a1.
Kable i inne przewody ogólnego przeznaczenia instalowane poza obrębem dróg
ewakuacyjnych powinny spełniać wymagania klasy reakcji na ogień – DCA – s2, d1, a2.

2.7 Instalacja połączeń wyrównawczych
Do głównej szyny wyrównawczej zlokalizowanej na obiekcie należy podłączyć zaciski
PE projektowanej rozdzielnicy piętrowej.
Do miejscowej szyny wyrównawczej aranżowanej powierzchni należy podłączyć
wszystkie elementy przewodzące takie jak obudowy wentylatorów, korytka kablowe, rury
instalacji wody, c.o., kanały wentylacyjne. Dla potrzeb uziemienia szafy teletechnicznej LPD
zastosować linkę uziemiającą żółto-zieloną o przekroju 16 mm2.
Do każdego gniazda wtykowego, oprawy oświetleniowej i aparatu elektrycznego
doprowadzić osobny, oprócz przewodu neutralnego N, przewód ochronny PE. Przewody
ochronne muszą posiadać izolację koloru zielono-żółtego i należy łączyć je do szyn
ochronnych PE rozdzielnic zasilających.
Jako uzupełnienie ochrony podstawowej, w celu zwiększenia skuteczności ochrony przy
dotyku bezpośrednim należy zastosować urządzenia ochronne różnicowoprądowe.

2.8 Instalacja odgromowa
Instalację odgromową na dachu szpitala należy dostosować do zmian wykonanych na
potrzeby projektowanej przebudowy.
Dla każdego elementu wystającego nad dach powyżej 0,7m należy przewidzieć ochronę
odgromową w postaci masztów odgromowych. Przed montażem masztów należy zwrócić
szczególną uwagę na zachowanie odstępów izolacyjnych.
Projektowaną instalację odgromową poziomą należy ułożyć na fabrycznych uchwytach –
bloczkach betonowych w tworzywie klejonych do podłoża. Należy zwrócić szczególną uwagę
aby przewidzieć odpowiedni klej do wykonania połączeń. Miejsca wszystkich połączeń
śrubowych należy odpowiednio zabezpieczyć wazeliną techniczną. Metalowe elementy
wystające nad dach i niewnikające do wnętrza budynku, należy przyłączyć do instalacji
odgromowej. Do instalacji odgromowej NIE należy przyłączać urządzeń wnikających do
wnętrza budynku.
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2.9 Trasy kablowe
Główne trasy kablowe na obszarze 1 piętra przewidziano ponad sufitami podwieszanymi.
Projektowane instalacje elektryczne i okablowanie strukturalne należy prowadzić w
oddzielnych trasach kablowych. Trasa instalacji elektrycznych i teletechnicznych powinna
przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urządzeniami. Powinna być przejrzysta,
prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji oraz remontów. Wskazane jest, aby
przebiegała w liniach poziomych i pionowych.
Wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. (wewnątrz
budynku) muszą być chronione przed uszkodzeniami. Przejścia wymienione wyżej należy
wykonywać w przepustach rurowych, bądź korytkami. Przejścia pomiędzy pomieszczeniami o
różnych atmosferach powinny być wykonane w sposób szczelny, zapewniający
nieprzedostawanie się wyziewów. Obwody instalacji elektrycznych przechodzące przez
podłogi muszą być chronione do wysokości bezpiecznej przed przypadkowymi
uszkodzeniami. Jako osłony przed uszkodzeniem mechanicznym można stosować rury
stalowe, rury z tworzyw sztucznych, kształtowniki i korytka blaszane lub z tworzyw
sztucznych.
Oprzewodowanie należy wykonać przewodami zgodnymi z obowiązującymi przepisami
oraz wytycznymi zawartymi w normie N SEP-E-007:2017-09.
Kable i inne przewody ogólnego przeznaczenia instalowane w obrębie dróg
ewakuacyjnych powinny spełniać wymagania klasy reakcji na ogień – B2CA – s1b, d1, a1.
Kable i inne przewody ogólnego przeznaczenia instalowane poza obrębem dróg
ewakuacyjnych powinny spełniać wymagania klasy reakcji na ogień – DCA – s2, d1, a2.

3

Opis techniczny – instalacje teletechniczne

3.1 Instalacja sieci strukturalnej
3.1.1 Podstawa opracowania
Instalacja okablowania strukturalnego powinna spełniać wymogi aktualnych norm a w
szczególności normy międzynarodowe oraz europejskie wraz z normami referencyjnymi
dotyczącymi instalacji i pomiarów sieci.
3.1.2 Podstawowe założenia do projektu okablowania strukturalnego
o

o

Celem idealnego dopasowania komponentów, wszystkie produkty okablowania muszą
pochodzić od jednego producenta, być oznaczone jego nazwą lub logo i pochodzić z
jednolitej oferty rynkowej. Wszystkie podsystemy, tj. system okablowania logicznego i
telefonicznego, światłowodowego muszą być opracowane (tj. zaprojektowane,
wykonane i wdrożone do oferty rynkowej) przez jednego producenta jako kompletne
rozwiązania,
celem
uzyskania
maksymalnych
zapasów
transmisyjnych.
Niedopuszczalne jest stosowanie rozwiązań kompletowanych od różnych dostawców
komponentów (różne źródła dostaw kabli, modułów RJ45, paneli, kabli krosowych,
itd).
Należy zastosować renomowany i sprawdzony w wielu instalacjach, nie tylko w
Polsce, ale i w innych krajach Unii Europejskiej lub kraju z nią stowarzyszonym,
system okablowania strukturalnego. Należy zastosować przetestowany system,
którego producent ma, co najmniej 15-letnie doświadczenie w produkcji okablowania
11

PRZEBUDOWA I PIĘTRA BUDYNKU POWIATOWEGO
CENTRUM ZDROWIA SP. Z O.O. W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM
NA POTRZEBY ODDZIAŁU WEWNĘTRZNEGO

o
o

o
o

o
o

o

o

o

o
o
o
o

o

2019

strukturalnego. Zakres jego działalności w całym tym okresie musi obejmować
produkcję okablowania miedzianego (kabli skrętkowych, paneli 19”, złączy RJ45) oraz
światłowodowego. W celu wspierania rodzimych firm z Unii Europejskiej, należy
zastosować system okablowania, którego producent ma swoją główną siedzibę w
jednym z krajów Unii Europejskiej lub w kraju z nią stowarzyszonym.
Użyte elementy z oferty producenta winny być oznaczone logo tego samego
producenta.
Producent okablowania strukturalnego musi udzielić min. 25-letniej gwarancji na
oferowany system zabezpieczając użytkownika przed nieprawidłowym działaniem
poszczególnych komponentów i problemami instalacyjnymi.
Warunki udzielanej gwarancji muszą być opracowane w formie spójnego dokumentu
dostępnego do wglądu.
Producent okablowania strukturalnego musi legitymować się ważnym certyfikatem
systemu zarządzania ISO9001:2015 od minimum 10 lat co gwarantuje Użytkownikowi
właściwą obsługę procesów sprzedażowych i utrzymaniowych.
Produkty tworzące tor transmisyjny muszą posiadać właściwe certyfikaty
stwierdzające ich zgodność z wyżej wskazanymi normami referencyjnymi
Producent musi objąć kluczowe produkty wchodzące w skład toru transmisyjnego tj.
moduły przyłączeniowe programem weryfikacyjnym potwierdzającym ich wydajność
w sposób ciągły (np. GHMT Premium Verification Program) co gwarantuje
Użytkownikowi deklarowaną jakość dla całości oferty a nie tylko próbek dostarczanym
do testów przez producenta.
Zakłada się, iż
przeważającej części środowisko pracy okablowania będzie
środowiskiem łagodnym tj. określonym jako M1I1C1E1 wg. skali MICE zgodnie z EN
50173-1:2018 a w wybranych pomieszczeniach M1I2C2E1
Podsystem okablowania poziomego
zostanie zrealizowany na bazie systemu
ekranowanego o wydajności klasy EA/ kat.6A zgodnie z ISO/IEC 11801 Ed.3: 2017
oraz EN 50173-1: 2018
Połączenie szafy LPD z GPD należy wykonać światłowodem 24-ro włóknowym
wielomodowym (MM) o klasyfikacji ogniowej co najmniej Dca s2,d1,a1. Okablowanie
wielomodowe charakteryzować się będzie parametrami opisanymi w normie ISO
14763-3:2014 oraz kategorią włókien OM4 według ISO/IEC 11801 Ed.3: 2018.
Interfejsem światłowodowym dedykowanym jest LC/PC duplex.
Poszczególne punkty dystrybucyjne zostaną zaprojektowane zgodnie z ISO/IEC 11801
Ed.3: 2017.
LPD należy oprzeć na stojącej szafie dystrybucyjnej 19”, 42U o wymiarach 800 x 800
mm z cokołem 100mm.
Zastosowany system okablowania strukturalnego musi charakteryzować się najwyższą
elastycznością niezbędna dla ewentualnych rozbudów sieci w czasie użytkowania oraz
walorami użytkowymi pozwalającymi na bezproblemową i bezpieczną obsługę
systemu przez użytkownika.
Zastosowany system ma na celu zapewnienie łączności sieciowej oraz telefonicznej.
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3.1.3 Założenia szczegółowe
Projektowany, wewnątrzbudynkowy system okablowania strukturalnego zgodnie z ISO
11801 ed.3 składać się będzie z systemu okablowania poziomego. Szczegółowe wymagania
dotyczące poszczególnych podsystemów przedstawiono w dołączonej do opracowania
specyfikacji technicznej.
3.1.4 Automatyczna dokumentacja elektroniczna i monitoring połączeń
Instalacja okablowania strukturalnego powinna zostać tak wykonana aby w przyszłości
bez wymiany paneli miedzianych czy światłowodowych w łatwy sposób można było ją
doposażyć w system pozwalający na udokumentowanie całej sieci a następnie na
monitorowanie i zarządzanie wszelkimi zmianami (MAC) zgodnie m.in. z normą ISO/IEC
14763-2, EN 50174-2. Oprogramowanie będące jednym z elementów całego systemu musi
również być zgodnie z ITIL, BASEL III, SOX.
Monitoring paneli krosowych w szafach.
Co najmniej jedna szafa w każdym punkcie dystrybucyjnym musi zostać wyposażona w
urządzenie tzw. analizator, pośredniczący w komunikacji pomiędzy poszczególnymi panelami
a oprogramowaniem kontrolującym.
Wszystkie panele krosowe zainstalowane w punktach dystrybucyjnych muszą zostać
doposażone w elementy pozwalające na monitorowanie i wykrywanie zmian w obszarze płyty
czołowej panelu. Rozbudowa paneli musi uwzględniać panele z portami RJ45, LC-Duplex lub
mieszane. Elementy uzupełniające paneli muszą posiadać diody LED dla każdego portu oraz
dodatkową diodę LED, informującą o statusie panelu.
Wszystkie kable krosowe powinny być odpowiednio doposażone w znaczniki RFID,
eliminuje to konieczność stosowanie specjalnych kabli krosowych w punktach
dystrybucyjnych. Doposażenie kabli krosowych miedzianych i światłowodowych w znaczniki
RFID musi odbywać się bez dodatkowych, specjalnych narzędzi.
Instalacja elementów monitoringu musi odbywać się bez ingerencji we wnętrze szafy
ponieważ nie przewiduje się dodatkowego miejsca na okablowanie łączące analizator z
panelami.
Minimalne parametry urządzeń monitorujących:
a. Analizator:
- Wysokość max: 1U,
- Wyświetlacz LCD graficzny lub alfanumeryczny min. dwie linie po 40 znaków każda,
- Obsługa co najmniej 100 paneli krosowych 24/48 portowych miedzianych lub
światłowodowych,
b. Wyposażenie paneli:
- Obsługa płyty czołowej 24/48 portów,
- Obsługa dowolnego typu interfejsu min RJ45 i LC-Duplex,
- Obsługa płyt czołowych z mieszanymi typami interfejsów,
- Diody LED dla każdego portu w panelu krosowym,
- Dioda LED informująca o statusie urządzenia,
c. Znaczniki RFID:
- Instalacja bez stosowania specjalnych narzędzi,
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- Znaczniki muszą posiadać wgraną informację na temat typu interfejsu,
- znaczniki muszą dawać możliwość odczytu przez moduł NFC.
Oprogramowanie – serwer
Oprogramowanie ma posłużyć do stworzenia szczegółowej dokumentacji na temat sieci i
prezentacji w formie graficznej. Architektura oprogramowania musi być zbudowana w taki
sposób, aby klientem mógł być dowolny komputer z dowolnym systemem operacyjnym (iOS,
Linux, Windows). System musi również umożliwiać dostęp dla urządzeń typu smarfon czy
tablet. System poza komunikacją z analizatorami musi również pobierać informacje o statusie
poszczególnych portów w przełącznikach sieciowych uwzględniając również adresy MAC
podłączonych urządzeń końcowych. Oprogramowanie musi również umożliwiać podłączenie
urządzeń innych producentów i wyświetlanie informacji udostępnianych m.in. poprzez SNMP
np. czujniki temperatury. Raporty powinny być wykonywane automatycznie, zgodnie z
ustawionym harmonogramem i wysyłane poprzez email do ustalonych adresatów.
Baza danych powinna zawierać informacje na temat sieci uwzględniając następujące
obszary:
o rozmieszczenie punktów dystrybucyjnych widoczne na planach poszczególnych
kondygnacji,
o rozmieszczenie wszystkich gniazd końcowych wraz z ich nazwami,
o przebieg tras kablowych,
o zawartość wszystkich szaf wraz rozmieszczeniem paneli i urządzeń aktywnych,
wszystkie urządzenia pasywne i aktywne muszą być właściwie opisane, zgodnie z
dokumentacją powykonawczą.
Dodatkowo oprogramowanie musi posiadać następujące funkcje:
o użytkownik musi mieć możliwość łatwej aktualizacji bazy danych (montaż i demontaż
urządzeń, tworzenie i usuwanie połączeń itp.),
o tworzenie raportów,
o wyszukiwanie,
o zakładanie i zarządzanie zleceniami prac,
o możliwość pracy wielu użytkowników w tym samym czasie,
o klient mobilny w formie oddzielnej aplikacji dla systemu Android lub iOS, lub dostęp
poprzez HTML,
o tworzenie szablonów urządzeń,
o komunikacja systemu z użytkownikami poprzez e-mail,
o wbudowana baza szablonów urzązeń aktywnych obejmująca przełączniki sieciowe,
serwery, macierze, telefony IP, routery, UPSy,
o kolejkowanie i automatycznie wykonywanie przygotowanych przez użytkownika
szablonów raportów,
o komunikacja z przełącznikami sieciowymi i pobieranie informacji o statusie portów
oraz o podłączonych urządzeniach, adres MAC,
o pobieranie i wyświetlanie informacji przesyłanych poprzez różne protokoły m.in.
SNMP.
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3.1.5 Wymagania gwarancyjne
Całość rozwiązania ma być objęta jednolitą, spójną 25-letnią gwarancją systemową
producenta, obejmującą całą część transmisyjną wraz z kablami krosowymi i innymi
elementami dodatkowymi. Gwarancja ma być udzielona przez producenta bezpośrednio
klientowi końcowemu.
Gwarancja systemowa musi obejmować:
o gwarancję produktową (Producent zagwarantuje, że jeśli w jego produktach podczas
dostawy, instalacji bądź 25-letniego czasu eksploatacji wykryte zostaną wady lub
usterki fabryczne, to produkty te zostaną naprawione bądź wymienione),
o gwarancję parametrów łącza/kanału (Producent zagwarantuje, że łącze stałe bądź
kanał transmisyjny zbudowany z jego komponentów przez okres 25 lat będzie
charakteryzował się parametrami transmisyjnymi przewyższającymi wymogi stawiane
przez normę ISO/IEC11801 3rd edition:2018 dla klasy EA i OF-300),
o wieczystą gwarancję aplikacji (Producent zagwarantuje, że jego system okablowania
przez okres „życia” zainstalowanej sieci będą pracowały dowolne aplikacje
(współczesne i stworzone w przyszłości), które zaprojektowane były (lub będą) dla
systemów okablowania klasy EA i OF-300 (w rozumieniu normy ISO/IEC 11801 ed.3).
Wymagana gwarancja ma być bezpłatną usługą serwisowa oferowaną Użytkownikowi
końcowemu (Inwestorowi) przez producenta okablowania. Ma obejmować swoim zakresem
całość systemu okablowania od Głównego Punktu Dystrybucyjnego do gniazda Użytkownika,
w tym również okablowanie szkieletowe i poziome. W celu uzyskania tego rodzaju gwarancji
cały system musi być zainstalowany przez firmę instalacyjną posiadającą status Partnera
uprawniający do wystąpienia do producenta o udzielenie gwarancji systemowej. Powyższe
musi być udokumentowane stosownym certyfikatem producenta. Dopuszczane są certyfikaty
wydane w języku innym niż polski;
Wykonawca okablowania strukturalnego winien wykazać się udokumentowaną,
kompleksową realizacją projektów z zakresu IT - Data i Voice tzn. dostawą sprzętu
aktywnego z konfiguracją, wraz z budową infrastruktury pasywnej.

3.2 Instalacja systemu sygnalizacji pożaru
3.2.1 Opis systemu
Dla opracowywanej części obiektu projektuje się instalację systemu sygnalizacji pożaru.
Instalację SSP przewiduje się dla wszystkich wymaganych pomieszczeń oraz w strefach nad
sufitami podwieszanymi. Projektowany system sygnalizacji pożaru powinien prezentować
wysoki poziom pod względem rozwiązań technicznych, niezawodności i precyzji działania
oraz komfortu obsługi. System i urządzenia sygnalizacji pożaru posiadają odpowiednie atesty
i dopuszczenia do instalowania i użytkowania na terenie RP. Wobec tych wymagań projektuje
się inteligentny system sygnalizacji pożaru oparty na mikroprocesorowej centralce wraz z
urządzeniami współpracującymi /peryferyjnymi.
Do linii dozorowej podłączone są czujki dymu, ręczne ostrzegacze pożaru, oraz elementy
kontrolno-sterujące. Instalacja sygnalizacji pożaru pomiędzy czujkami prowadzona będzie
bez przerywania ciągłości przewodów. Przejścia instalacji przez przegrody pożarowe / ściany,
stropy / należy uszczelnić masą ognioodporną.
Zadaniem systemu sygnalizacji pożaru jest umożliwienie skutecznej ewakuacji ze strefy
zagrożonej poprzez maksymalnie wczesne wykrycie pożaru, uruchomienie urządzeń
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przeciwpożarowych, zaalarmowanie obsługi oraz umożliwienie powiadomienia lokalnego
centrum monitoringu Państwowej Straży Pożarnej (poprzez UTA).
Dla obiektu przewiduje się następujące sterowania i monitorowanie wykonywane przez
SSP:
o sygnalizacja akustyczna stanów na centrali,
o sygnalizacja optyczna stanów na centrali,
o uruchomienie sygnalizacji pożarowej na obiekcie,
o wyjścia sterujące do wind,
o wyjścia sterujące do kontroli dostępu,
o wyjścia sterujące i monitoring do systemu oddymiania,
o wyjścia sterujące i monitoring do klap pożarowych,
o wyjścia sterujące do urządzeń wentylacyjnych,
o wyjścia sterujące do trzymaczy drzwiowych (systemu zamknięć ogniowych).
3.2.2 Centrala systemu sygnalizacji pożaru, zasilanie elektryczne
Dla opracowywanej części obiektu przewiduje się montaż centrali systemu sygnalizacji
pożaru zlokalizowanej w punkcie pielęgniarskim. Centrala ta w pierwszym etapie
modernizacji szpitala będzie pełniła funkcję głównej centrali systemu. W następnych etapach
rozbudowy szpitala przewiduje się zmianę funkcji projektowanej centrali (panel zostanie
podcentralką) a główna centrala SSP znajdzie się w pomieszczeniu z całodobową obsługą.
Centralę systemu SSP należy zasilić z niezależnego obwodu napięciem 230VAC 50Hz
z sekcji sprzed przeciwpożarowego wyłącznika prądu. Zasilanie centrali należy wykonać
przewodem o parametrach technicznych zgodnych z obowiązującymi przepisami, wytycznymi
producenta i wymaganiami stawianymi instalacjom w obiekcie.
Do zasilania rezerwowego centrali sygnalizacji pożaru należy zastosować zespół
akumulatorowy. Akumulatory należy umieścić w obudowie centrali. Niedozwolone jest
podłączanie do akumulatorów innych odbiorników.
3.2.3 Okablowanie
Do instalacji przewodowej należy stosować zawsze kable odpowiedniego typu
posiadające wymagane dopuszczenia i certyfikaty. Podczas doboru rozmiaru kabli należy
zawsze stosować się do ograniczeń dot. spadku napięcia. Zawsze zwracać uwagę na
polaryzację. W całej pętli musi być zachowana ciągłość ekranu włączając w to również
wszystkie punkty połączeniowe i urządzenia. Dla ułatwienia każde urządzenie wyposażone
jest w odpowiednie i wyraźnie oznakowane zaciski. Ekran musi być uziemiony w
przewidzianym do tego celu punkcie podłączenia na panelu centrali. Zarówno początek jak i
koniec pętli muszą być podłączone do odpowiednich punktów uziemienia.
Należy zwracać uwagę, by nie doszło do podłączenia ekranu do uziemionego korpusu
jakiegokolwiek metalowego urządzenia, osłony lub obudowy kablowej.
Instalacja musi być zgodna z wymaganiami normy EN54 i innymi lokalnymi przepisami.
Linie dozorowe należy wykonać ognioodpornym, bezhalogenowym kablem
telekomunikacyjnym do instalacji przeciwpożarowych koloru czerwonego typu HTKSHekw o
klasie odporności ogniowej PH90.
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Linie sterowania i monitorowania klap p.poż. należy wykonać ognioodpornym,
bezhalogenowym kablem telekomunikacyjnym do instalacji przeciwpożarowych koloru
czerwonego typu HTKSHekw o klasie odporności ogniowej PH90.
Linie sterowania elementami automatyki budynkowej (wentylacja, windy, drzwi) należy
wykonać np. ognioodpornym, bezhalogenowym kablem telekomunikacyjnym do instalacji
przeciwpożarowych kolory czerwonego typu HTKSHekw o klasie odporności ogniowej PH90.
Kable powinny posiadać aktualne certyfikaty.
Przewody przechodzące przez ściany lub stropy należy prowadzić w osłonach rurkowych
(przepustach) lub za pomocą certyfikowanych przepustów przeciwpożarowych.
Uszczelnienia przepustów w ścianach i stropach należy wykonać w klasie odporności
ogniowej, odpowiadającej klasie elementów budowlanych, przez które przechodzą (ochronną
masą uszczelniającą). Wszystkie przewody należy prowadzić w odległości, co najmniej 0,3m
od instalacji silnoprądowych 230/400V. Jeżeli spełnienie tego wymogu jest niemożliwe to
należy układać przewody w korytkach zakrytych.
Wszystkie przejścia kablowe między strefami pożarowymi uszczelnić zgodnie z
obowiązującymi przepisami, materiałami o odpowiedniej odporności ogniowej, zgodnie z
wymaganą klasą PH.
3.2.4 Elementy wchodzące w skład systemu
Rodzaje i typy zastosowanych automatycznych czujek pożarowych i ręcznych przycisków
pożarowych oraz ich liczbę dla konkretnego pomieszczenia pokazano na dołączonym do
opracowania rysunku. Do sterowania urządzeniami wykonawczymi projektuje się
zastosowanie modułów kontrolno-sterujących podłączonych do centrali.

Czujki optyczne
Automatyczne, adresowalne czujki punktowe wyposażone w sensor optyczny. Czujka
prowadzi analizę powietrza w miejscu jej instalacji, a następnie dane te przekazuje do
centrali, która decyduje na podstawie wbudowanych algorytmów o osiągnięciu poziomu
kryterium alarmowego. Uruchomienie stanu alarmu następuje w momencie osiągnięcia
zadymienia powyżej wyuczonego tła.

Czujki optyczno-termiczne
Automatyczne, adresowalne czujki punktowe wyposażone w sensor optyczny oraz
termiczny. Czujka prowadzi analizę powietrza w miejscu jej instalacji, a następnie dane te
przekazuje do centrali, która decyduje na podstawie wbudowanych algorytmów o osiągnięciu
poziomu kryterium alarmowego. Uruchomienie stanu alarmu następuje w wyniku
zarejestrowania przez sensory w czujce parametrów typowych dla zjawisk pożarowych.
Dzięki dodatkowej detekcji temperatury w stosunku do czujki optycznej centrala reguluje
czułość detektora optycznego tak, aby wyeliminować większość czynników imitujących pożar.

Czujka zasysająca
Czujka konwencjonalna, która umożliwia prowadzenie detekcji w rurkach. Zasysane z
danego obszaru lub strefy pożarowej cząstki powietrza trafiają do urządzenia detekcyjnego,
którego zadaniem jest wykrywanie cząstek będących produktem procesu spalania.
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Ręczne ostrzegacze pożarowe
Adresowalne ostrzegacze pożarowe, które na skutek ręcznego wyzwolenia przekazują
sygnał alarmu do centrali pożarowej. Przyciski standardowo wyposażone są w plastikową
szybkę, która zapewnia możliwość wielokrotnego uruchamiania przycisku bez potrzeby jej
wymiany.

Moduły sterujące i monitorujące
Moduły sterujące i monitorujące dobierane są na podstawie liczby potrzebnych wejść i
wyjść w danym miejscu na pętli. Większość modułów wykonana jest na specjalnej podstawce
umożliwiającej montaż modułów w zbiorczej obudowie na szynach DIN.
3.2.5 Wskazówki montażowe

Centrala sygnalizacji pożaru
Centralę należy instalować w pomieszczeniu czystym, suchym i dobrze wentylowanym w
miejscu o temperaturze nie wyższej niż 40°C i nie niższej niż 5°C. Centrale powinny być
zainstalowane w odległości co najmniej 0,7 m od ścian bocznych i na wysokości
maksymalnej 1,7 m od podłogi do środka wyświetlacza. Obudowę central mocować do ściany
wykorzystując wzornik załączony z centralami. Nie wiercić otworów w ścianie przez panel,
gdyż może to spowodować zanieczyszczenie obwodów elektronicznych lub ich uszkodzenie.

Ręczne ostrzegacze pożarowe
Ręczne ostrzegacze pożarowe należy instalować w miejscu widocznym i dostępnym na
wysokości od 1,2 do 1,6m od podłogi, w odległości (o ile to możliwe), co najmniej 0,5m od
innego osprzętu elektrycznego.

Czujki pożarowe
Czujki montować w centralnym punkcie chronionego pomieszczenia. Gniazda czujek
należy instalować bezpośrednio na suficie (n/t) lub na kasetonach sufitu podwieszanego. Dla
czujek instalowanych w przestrzeni międzystropowej należy przewidzieć wskaźniki
zadziałania wyprowadzone na sufit podwieszany – wskaźniki zadziałania powinny być
instalowane w najbliższej możliwej odległości od czujki, w miejscach gdzie będą dobrze
widoczne.
Odstęp poziomy i pionowy czujek od ścian, urządzeń i materiałów składowanych, kratek
wentylacyjnych nawiewnych i urządzeń emitujących promieniowanie cieplne nie może być
mniejszy niż 0,5m.
W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość przesunięcia punktowej czujki w
stosunku do położenia przedstawionego na planie. Należy jednak wówczas przyjąć ogólną
zasadę, by odległość pozioma od czujki do najdalszego dozorowanego punktu tego
pomieszczenia nie była większa niż maksymalne zasięgi czujek czyli 7,5m dla czujek dymu,
5m dla czujek ciepła.
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Uwaga: W pomieszczeniach, gdzie występują podciągi lub belki, których wysokość jest
większa niż 10% wysokości pomieszczenia należy przyjąć, że podciągi/belki dzielą
pomieszczenie. W takich przypadkach należy nadzorować czujkami przestrzenie po obu
stronach przeszkody.

Moduły kontrolno-sterujące
Moduły kontrolno-sterujące montować wewnątrz budynku możliwie blisko urządzeń
sterowanych (zgodnie z rysunkami, na których oznaczono rozplanowanie elementów).

Uwagi dodatkowe
Podczas wszelkich prac montażowych i prób eksploatacyjnych konieczny jest nadzór
inwestorski i autorski.
W przypadku stwierdzenia możliwości narażenia czujek na uszkodzenia mechaniczne
należy je zabezpieczyć przez zainstalowanie odpowiednich osłon.
Wszelkie prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami, specyfikacjami i
przepisami dotyczącymi robót instalacyjnych oraz przepisami BHP.
3.2.6 Opis działania

Dozorowanie
W czasie dozorowania, przy prawidłowo zmontowanym i sprawdzonym technicznie
układzie, centrala sygnalizacji pożarowej wskazuje poprawną pracę (gotowość operacyjną)
automatycznego urządzenia sygnalizacji pożarowej świeceniem zielonej LED w module
kontrolnym żadne inne wskaźniki i sygnalizatory nie powinny działać.

Alarmowanie
W przypadku zadziałania czujki pożarowej lub włączenia przycisku, centrala sygnalizacji
pożarowej zgłosi alarm pożarowy. Alarm wymaga bezwzględnie rozpoznania przez obsługę.
System sygnalizacji pożarowej pracuje w oparciu o czujki analogowe. W układzie
następuje próbkowanie kolejnych czujek i zapamiętanie ich stanów działania.
Po wykryciu przez centralę stanu pożaru na którejkolwiek z czujek, system traktuje to
jako wykrycie pożaru i ogłasza alarm pożarowy: - optycznie – świeceniem czerwonej LED w
module kontrolnym; - akustycznie – sygnałem emitowanym z buzera wewnętrznego centrali.
Jednocześnie zaświeca się wskaźnik zadziałania alarmującej czujki – czerwony LED. Na
wyświetlaczu ciekłokrystalicznym (LCD) wyświetlana jest informacja szczegółowa o
zdarzeniu. Jednocześnie na drukarce zintegrowanej drukowany jest odpowiedni komunikat.
W przypadku zastosowania wizualizacji graficznej wspomagania komputerowego ukażą się
na ekranie monitora komunikaty alarmowe, zostanie wydrukowany rysunek dojścia do
pomieszczenia z alarmującą czujką/przyciskiem, pojawią się komunikaty o dodatkowych
zagrożeniach.

Dokumentacja
Pomieszczenie centrali sygnalizacji pożarowej należy wyposażyć w następujące
dokumenty, związane z obsługą automatycznego urządzenia sygnalizacji pożarowej:
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Plan sytuacyjny;
Instrukcję postępowania w przypadku alarmu pożarowego lub uszkodzeniowego;
Opis funkcjonowania, instrukcję obsługi;
Książkę pracy systemu, w której należy notować wszystkie prace związane z obsługą
techniczną systemu, zmiany, przeróbki, modernizacje, wyłączenia (włączenia), jak
również wszystkie, przypadki alarmów uszkodzeniowych i pożarowych (w tym
fałszywych) z podaniem daty i godziny zdarzenia. Wszystkie wpisy muszą być
poświadczone imiennie. Należy pamiętać o przyborach piśmiennych niezbędnych do
prowadzenia książki pracy;
Nazwę i adres konserwatora automatycznego urządzenia sygnalizacji pożarowej;
Wykaz osób funkcyjnych, tzn. tych osób z obsługi obiektu, które należy w pierwszej
kolejności powiadomić o pożarze w obiekcie: w wykazie należy podać adresy i
numery telefonów.

Obsługa automatycznego urządzenia sygnalizacji pożarowej.
Osoby pełniące dyżur przy centrali powinny zostać przeszkolone w zakresie obsługi
automatycznego urządzenia sygnalizacji pożarowej w obiekcie, w tym szczególnie w zakresie
centrali sygnalizacji pożarowej. Zaświadczenie, stwierdzające fakt przeszkolenia w podanym
wyżej zakresie, wystawione przez prowadzącego szkolenie, podpisane przez osobę
przeszkoloną, należy dołączyć do akt osobowych danego pracownika. Szkolenie powinno być
przeprowadzone przez specjalistę w zakresie systemów automatycznego zabezpieczenia
przeciwpożarowego. Każda ze szkolonych osób musi mieć zapewnioną możliwość praktycznej
obsługi centrali sygnalizacji pożarowej.

Konserwacja
Brak właściwej konserwacji systemu automatycznej sygnalizacji pożarowej prowadzi do
wadliwej jego pracy a nawet do całkowitej utraty jego funkcji i przedwczesnego wycofania z
eksploatacji. Okazuje się (zbyt późno), że automatyczne urządzenie sygnalizacji pożarowej
nie wykryło pożaru lub stało się to z bardzo dużą zwłoką – a przyczyną takiego stanu rzeczy
był brak konserwacji lub też konserwacja była prowadzona nieprawidłowo. Dlatego też
należy zwrócić uwagę na tę stronę eksploatacji instalacji sygnalizacji pożarowej. Poniżej
podano podstawowe warunki eksploatacji, które powinny służyć za wskazówki przy
opracowaniu szczegółowej instrukcji eksploatacji systemu:
o Obsługa codzienna;
o Sprawdzenie poprawności wskazań centrali sygnalizacji pożarowej;
o Nie powinna świecić się żadna lampka sygnalizacyjna poza lampką sygnalizującą fakt
zasilania;
o Obsługa kwartalna;
o Sprawdzenie działania przycisków;
o Obsługa roczna;
o Sprawdzenie poprawności pracy automatycznego urządzenia sygnalizacji pożarowej
przez przeprowadzenie prób symulujących zjawiska pożarowe dla wszystkich
elementów inicjujących. Wszystkie czujki przeczyścić.
UWAGA:
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Obsługę techniczną baterii akumulatorów prowadzić zgodnie z zaleceniami wytwórcy.

3.3 Instalacja oddymiania
W obiekcie zaprojektowano instalację sterowania i zasilania siłowników okna
oddymiającego oraz drzwi napowietrzających. W skład instalacji wchodzą:
o
o
o
o
o
o
o

centrala oddymiania,
siłownik okna oddymiającego,
siłowniki drzwi napowietrzających,
czujki dymu,
ręczne przyciski oddymiania RT,
przycisk przewietrzania LT,
centrala pogodowa.

Centralę oddymiania należy zasilić napięciem przemiennym 230V z sekcji sprzed
przeciwpożarowego wyłącznika prądu oraz standardowo wyposażone w baterie
akumulatorów. Zasilanie central należy wykonać przewodem o parametrach technicznych
zgodnych z obowiązującymi przepisami, wytycznymi producenta i wymaganiami
stawianymi instalacjom w obiekcie z zespołem kablowym co najmniej E30.
System oddymiania steruje otwarciem okien oddymiających w przypadku:
o sygnału alarmowego, z czujek dymu lub przycisku RT,
o sygnału przewietrzania z przycisku przewietrzania.
Instalację systemu oddymiania należy wykonać przewodami zgodnie z przedstawionym
schematem ideowym.

3.4 Instalacja systemu zamknięć ogniowych
Sterowanie drzwiami pożarowymi na korytarzu realizowane będzie za pomocą centrali
zamknięć ogniowych, umieszczonej w okolicy sterowanych drzwi. Drzwi pożarowe w stanie
normalnej pracy będą stale otwarte poprzez zastosowanie elektrotrzymaczy. System
zamknięć ogniowych należy przyłączyć do systemu sygnalizacji pożarowej.
Centrala zamknięć ogniowych zasilana będzie napięciem przemiennym 230V z sekcji
sprzed przeciwpożarowego wyłącznika prądu, dodatkowo wyposażona będzie w akumulator
podtrzymujący zasilanie chwytaków elektromagnetycznych przy chwilowych zanikach
zasilania podstawowego. Zasilanie central należy wykonać przewodem o parametrach
technicznych zgodnych z obowiązującymi przepisami, wytycznymi producenta i wymaganiami
stawianymi instalacjom w obiekcie (PH90).

3.5 Instalacja systemu kontroli dostępu, monitoringu
System kontroli dostępu
W obiekcie zaprojektowano system kontroli dostępu, którego zadaniem jest ograniczenie
niepowołanym osobom dostępu do wybranych pomieszczeń.
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System kontroli dostępu będzie zbudowany z modułu kontrolującego chronione
przejście, a także takich elementów jak kontrolery, czytniki kart zbliżeniowych,
elektrozaczepy rewersyjne oraz przyciski wyjścia ewakuacyjnego. Poszczególne kontrolery
będą zapewniały komunikację IP poprzez centralne switche z serwerem KD/SMS, gdzie
będzie zainstalowane oprogramowanie zarządzające.
System kontroli dostępu wyposażony będzie w zasilanie rezerwowe w postaci baterii
akumulatorów zapewniające prawidłowe działanie systemu w przypadku braku zasilania
podstawowego. Osoby wyposażone w aktywną kartę zbliżeniową, posiadające stosowne
upoważnienie w systemie, mogą być uprawnione do otwarcia określonych drzwi w
określonym czasie. Wszystkie kontaktrony mają wykrywać próby przedostania się bądź
obecności osób niepowołanych.
Należy przewidzieć współdziałanie systemu kontroli dostępu z systemem sygnalizacji
pożarowej w celu uruchomienia akcji otwarcia automatycznego drzwi w przypadku
zagrożenia pożarowego. Otwieranie awaryjne drzwi musi następować poprzez fizyczne
przerwanie (przez przekaźnik SSP) obwodu zasilania elektrozaczepów rewersyjnych.
W projekcie przewiduje się jednostronną kontrolę dostępu. Po stronie chronionej
(wewnętrznej) przejść objętych działaniem systemu przewiduje się montaż klamek. Jeżeli w
późniejszym etapie projektowym drzwi objęte jednostronną kontrolą dostępu, po stronie
chronionej zostaną wyposażone w gałkę bądź pochwyt to po stronie wewnętrznej przejścia
należy przewidzieć montaż awaryjnego przycisku wyjścia.
System CCTV
W celu zwiększenia bezpieczeństwa obiektu przewiduje się ochronę określonych stref
przez system monitoringu wizyjnego w technologii IP. Ochroną objęty zostały korytarze na 1
piętrze szpitala.
Podstawową funkcją CCTV jest zapewnienie podglądu bieżącego oraz rejestracji nagrań
z kamer. System CCTV projektuje się jako sieć kamer podłączonych do serwera IP
(pełniącego funkcję rejestratora) w dedykowanej dla systemów bezpieczeństwa sieci LAN.
W skład systemu wchodzą:
- kamery IP,
- serwer IP,
- stacja obsługi z monitorami,
- switche,
- układ ochronników przepięć.
Przewidywany czas rejestracji materiału, po którym następuje nadpisywanie materiału:
30 dni.
Oprogramowanie zarządzające
W celu zwiększenia efektywności działania systemów teletechnicznych i poprawienia
bezpieczeństwa obiektu przewiduje się system zarządzający wizualizacji i integracji.
System zarządzający umożliwia weryfikację i nadzór nad alarmami przychodzącymi z
systemów, dlatego pozwala na szybszą reakcję na zdarzenia wymagające interwencji.
System pozwala administratorowi obiektu tworzenie rozbudowanych reakcji programu na
alarmy.
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Informacje o zdarzeniach z systemów są automatycznie rejestrowane w jednej bazie.
Dzięki temu operator widzi pełną historię alarmów, awarii, logowania użytkowników i może je
łatwiej analizować. Zaawansowany moduł wyszukiwania pozwala filtrować zdarzenia po
dacie, rodzaju systemu, typie urządzeń i wielu innych.

3.6 Instalacja domofonowa
System instalacji domofonowej przewiduje się w oparciu o cyfrowy system domofonowy
komunikujący się po przewodzie koncentrycznym lub po parze żył (skrętce).
System składa się z:
o dwóch kaset domofonu,
o słuchawki domofonu,
o zasilacza systemu.
Przewody należy prowadzić w rurach ochronnych. Przewody doprowadzić do miejsca,
gdzie umieszczone zostaną panele zewnętrzne systemu domofonowego.

3.7 Instalacja przywoływawcza
W obiekcie przewiduje się montaż instalacji przywoływawczej w toaletach dla pacjentów,
oraz w salach chorych. Wszystkie pomieszczenia objęte zakresem oddziaływania systemu
przywoływawczego zostały przedstawione na dołączonym do opracowania rysunku. System
przywoływawczy należy wykonać w oparciu o dołączone schematy.
System powinien zapewniać niezawodną i skuteczną sygnalizację wezwań pacjentów
hospitalizowanych na oddziale. Wezwania są adresowane do personelu medycznego
odpowiedzialnego za opiekę nad pacjentami.
Funkcje i cechy sytemu:
o

o

o
o
o
o
o
o
o
o
o

sygnalizacja załączonych wezwań na matrycy w dyżurce w postaci:
- napisów określających numer sali i numer lóżka,
- użytego numeru sali, której dotyczy odtwarzany komunikat słowny,
- świecenia kolorowych lampek sygnalizacyjnych,
automatyczne przekazywanie załączonych przez pacjentów sygnałów do
pomieszczeń,
w których znajduje się pielęgniarka,
możliwość wezwania przez pielęgniarkę drugiej pielęgniarki,
możliwość wezwania przez pielęgniarkę lekarza,
potwierdzanie obecności pielęgniarki w sali chorych,
potwierdzanie obecności lekarza w sali chorych,
potwierdzenie dotarcia sygnału do personelu,
sygnalizacja załączonych funkcji na wielokolorowych lampkach umieszczonymi nad
wejściami do sal,
pamięć wyzwolonych sygnałów w przypadku zaniku napięcia zasilania,
ciągła samokontrola obecności manipulatorów gruszkowych w aparatach
przyłóżkowych,
jednoznaczny system opisów i piktogramów,
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prosta intuicyjna obsługa wszystkich urządzeń,
możliwość dowolnej konfiguracji systemu w zależności od potrzeb,
minimalne wymiary pozwalające zainstalować urządzenia w dowolnym najbardziej –
wygodnym dla użytkownika miejscu,
o bardzo prosta instalacja - tylko pięć przewodów niezależnie od stopnia rozbudowy
systemu
o
o
o

3.8 Instalacja RTV
Na potrzeby instalacji telewizyjnej w projektowanym obiekcie przewiduje się montaż
zestawów gniazd dedykowanych pod przyszły system telewizji szpitalnej oraz podsekcję w
rozdzielnicy R-P1/N monitorującą zużycie energii elektrycznej systemu.
Dobór i montaż instalacji antenowej na dachu budynku, okablowania oraz urządzeń
aktywnych systemu (wzmacniaczy, magistrali multiswitchy itd.) leży w gestii dostawcy
systemu telewizji szpitalnej. W projekcie przewidziano montaż rur do ułożenia
odpowiedniego okablowania przez firmę świadczącą dostawę sygnału telewizyjnego.
Z dostawcą systemu telewizji szpitalnej należy uzgodnić zakres programowy
(programy telewizji naziemnej / satelitarnej / kanały radiowe).
Urządzenia aktywne instalacji telewizji szpitalnej należy zainstalować w dedykowanej
szafie teleinformatycznej.
Na dachu należy zainstalować skrzynkę przeciwprzepięciową wyposażoną w zestaw
ochronników przepięciowych. Ochronniki należy uziemić. Zestawy antenowe
zainstalowane na dachu budynku należy objąć ochroną odgromową.

4

Rozwiązania równoważne
Elementy wszystkich wymienionych instalacji zostały uszczegółowione w
dołączonej do opracowania specyfikacji. Zgodnie z Prawem zamówień publicznych
dopuszcza się zastosowanie równoważnych materiałów i urządzeń z zastrzeżeniem, że nie
obniżają one przyjętego standardu oraz nie zmieniają rozwiązań technicznych przyjętych
w projekcie, a tym samym nie powodują konieczności przeprojektowania jakichkolwiek
elementów instalacji.
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązanie równoważne, obowiązany jest
wykazać, że oferowane przez niego urządzenia spełniają wymagania określone w
dokumentacji projektowej. W takim przypadku należy pisemnie złożyć do zamawiającego
wniosek o zaakceptowanie rozwiązania równoważnego. Do wniosku należy załączyć karty
katalogowe, specyfikacje techniczne i tabele porównawcze charakterystyk udowadniające,
że oferowane urządzenia spełniają zasadę równoważności w zakresie wydajności
transmisji oraz w zakresie wszystkich wymienionych w projekcie funkcjonalności.
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Uwagi końcowe

Wykonanie robót prowadzić zgodnie z projektem budowlanym, przepisami
obowiązującymi w budownictwie elektroenergetycznym, zasadami wiedzy technicznej, przy
zachowaniu przepisów i wymogów BHP.
Uszczelnienia przepustów w ścianach i stropach należy wykonać w klasie odporności
ogniowej, odpowiadającej klasie elementów budowlanych, przez które przechodzą (ochronną
masą uszczelniającą).
Całość prac należy powierzyć osobie (podmiotowi) posiadającej (posiadającemu)
uprawnienia budowlane wykonawcze konieczne do prowadzenia robót elektroinstalacyjnych.
Prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.

Po wykonaniu całości prac montażowych należy wykonać:
1. Dokumentację powykonawczą,
2. Opracować protokoły pomiarowe zawierające:
- pomiary rezystancji izolacji,
- sprawdzenie ochrony przeciwporażeniowej,
- sprawdzenie wyłączników różnicowoprądowych,
- pomiary rezystancji pętli zwarcia,
- pomiary natężenia oświetlenia,
- pomiary kabli teletechnicznych,
- protokoły z uruchomienia systemu sygnalizacji pożaru.
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