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II. RYSUNKI 

 
1. RZUT PIWNCY -  skala 1:50 
2. RZUT NISKIEGO PARTERU  skala 1:50 
3. RZUT WYSOKIEGO PARTERU  skala 1:50 
4. RZUT 1 PIĘTRA   skala 1:50 
5. RZUT II-GO  PIĘTRA  skala 1:50 
6. RZUT III- GO PIĘTRA / PODDASZE /  skala 1:50 
7. ROZWINIĘCIE  INSTALACJI CTZ  skala 1:100 
8. ROZWINIĘCIE  INSTALACJI CTS  skala 1:100 
9. ROZWINIĘCIE INSTALACJI WODY CHŁODNICZEJ  skala 1:100 
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      OPIS TECHNICZNY 
 

1 . Podstawa opracowania 
- Projekt wykonawczy instalacji wentylacji mech. budynek A1 opracowywany 

równolegle, 
- Projekt wykonawczy węzła cieplnego w posiadaniu Inwestora , 
- Projekt wykonawczy architektoniczny budynek A1, opracowany równolegle, 
- Inwentaryzacja do celów projektowych, 
- Umowa z Inwestorem, 
- Uzgodnienia międzybranżowe. 

 
2 . Wykaz norm, normatywów i aktów prawnych 

Przepisy 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. nr.156 
poz. 1118 z 2006 r. z późn. zm.) 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(tekst jednolity Dz. U. Nr 75 z dnia 15 czerwca 2002r. Poz. 690 z późniejszymi 
zmianami). 
• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2010r. w sprawie wymagań 
jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia 
i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej  
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 kwietnia 2006r. w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i 
terenów (Dz. U. nr 80, poz. 563). 
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 czerwca 2003r. w 
sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U 
nr 121, poz. 1139). 
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 czerwca 
1997r w sprawie wyrobów, które nie mogą być nabywane bez certyfikatu (Dz. U. 
nr 63, poz.401). 
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. 
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (jedn. tekst 
Dz.U.nr. 169 poz.1650 z 2003 r.) 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 
47 poz. 401) 
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000r. 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych przy 
dźwiganiu i przenoszeniu ciężarów (Dz.U. 26 poz. 313 z późn. zm.)" 

Polskie normy 

• PN-91/B-02420 Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych 
 
3. Temat i zakres opracowania  
   Tematem niniejszego opracowania jest instalacja ciepła technologicznego o 
parametrach zmiennych 70/50C dla nagrzewnic wstępnych w centralach 
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wentylacyjnych , instalacja ciepła technologicznego o parametrach stałych 
70/50oC dla nagrzewnic wtórnych oraz instalacja wody chłodniczej dla chłodnic  w 
centralach klimatyzacyjnych obsługujących nowo modernizowane części budynku 
A1   Szpitala Specjalistycznego . Św. Rodziny w Warszawie przy ul. 
Madalińskiego  
 
3 . Opis stanu istniejącego i roboty demontażowe 
3.1.Instalacja CTS i CTZ  
W  budynku A1 w chwili obecnej nagrzewnice wtórne  istniejących  central 
klimatyzacyjnych zasilane są w ciepło z rozdzielaczy cts zlokalizowanych  
w pomieszczeniu rozdzielni ciepła obok kotłowni  na poziomie piwnic. Instalacja 
cts poprowadzona jest z rozdzielni ciepła korytarzem przestrzeni instalacyjnej   
i dwoma pionami doprowadzona  do wentylatorni zlokalizowanych w części prawej 
i  w części lewej budynku. Gałąź tą poza podejściami do  szafy klimatyzacyjnej 
1KN 2 piętrze należy zdemontować i wykonać nową wg niniejszego projektu.  
 
W budynku A1 są w chwili obecnej dwie gałęzie instalacji CTZ . Gałąź o średnicy 
Dn50 prowadzona do wentylatorni zlokalizowanych na niskim i wysokim paterze w 
cześci lewej budynku pozostaje istniejąca bez zmian 
Drugą gałąź prowadzona pionem w prawej stronie budynku do wentylatorni na 2 
piętrze i na poddaszu należy w całości zdemontować poza odejściem do szfy 
klimatyzacyjnej 1KN na  drugim piętrze  
Źródłem ciepła dla instalacji ctz jest obecnie kotłownia. 
 
3.2.Instalacja wody chłodniczej  
  Obecnie w szpitalu nie ma centralnej agregatorni chłodniczej i instalacji wody 
chłodniczej. Każda centrala klimatyzacyjna wyposażona jest w chłodnicę freonową 
i posiada własną jednostkę zewnętrzną ustawioną na dachu budynku.  
Jednostki zewnętrzne central ulegających demontażowi należy zdemontować. 
 
4 . Instalacja ciepła technologicznego o parametrach zmiennych  70/50oC  
W budynku A1 projektuje się instalację ciepła technologicznego o parametrach 
zmiennych 70/50C pompową zasilaną z węzła cieplnego zasilanego z mcs 
zlokalizowanego w piwnicy prawej części budynku. 
Od rozdzielaczy ctz wyprowadzone będą dwie gałęzie instalacji dla budynku A1 – 
jedna istniejąca Dn50 i jedna nowoprojektowana. 
 
   Nowoprojektowana gałąź instalacji ctz poprowadzona jest z rozdzielaczy  ctz 
pod stropem pom. magazynu oleju do pionu poprowadzone na poddasze 
budynku. Na 2 piętrze do nowoprojektowanego pionu (wykonanego w miejscu 
zdemontowanego) należy podłączyć istniejącą instalację zasilającą nagrzewnicę 
wstępną centrali klimatyzacyjnej 1KN.Piony poprowadzić na poddasze 
Dalej poziomy ctz  doprowadzić do dwóch  wentylatorni w których  ustawione są 
nowoprojektowane centrale klimatyzacyjne  
  Przewody instalacji ctz  prowadzić na wysokościach i ze spadkami pokazanymi 
na rozwinięciu . W najwyższych punktach przewody odpowietrzyć przy pomocy 
zbiorników odpowietrzających typ A-Pz i  B-Pz wg  PN-91 / B-02420  
z automatycznymi odpowietrznikami z zaworami stopowymi.  
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  Odwodnienie instalacji odbywać się będzie przez nagrzewnice w centralach 
ustawionych na podłodze ( na ich króćcach spustowych należy zamontować kurki 
spustowe ) oraz zwory montowane w najniższych punktach instalacji 
Kompensacja wydłużeń cieplnych przez naturalne załamania trasy przewodów.  

Przejścia przewodów przez ściany i stropy wykonać w tulejach ochronnych. Tuleje 
uszczelnić masą trwale plastyczną  a w przejściach przez stropy i przegrody 
oddzielenia pożarowego masą ognioodporną elastyczną o 120 minutowej odporności 
ogniowej  
We wskazanych miejscach wykonać punkty stałe wg BN-64/9055-02. 

        Mocowanie przewodów do stropu i ścian – podpory ruchome typ A wg BN-   
64/9055-01 

      – rozstaw podpór : 
             dn 15,20 mm -   co 1.5 m 
             dn 25 mm      -   co 2.2 m 
             dn 32 mm      -   co 2.6 m 
             dn 40 mm      -   co 3.0 m 
             dn 50 mm      -   co 3.5 m 
             dn 65 mm      -   co 3.8 m 
 
   

       Na przewodach powrotnych za nagrzewnicami central przewidziano miejsce na 
zamontowanie węzła regulacyjnego umożliwiającego automatyczną regulację 
wydajności nagrzewnicy. Każdy z węzłów składa się z zaworu regulacyjnego 
trójdrogowego, pompki obiegowej, zaworów równoważących oraz filtrów, zaworów 
odcinających, manometrów i termometrów. Schemat węzła regulacyjnego dołączono 
do projektu. Zawory regulacyjne  dostarczane są w komplecie  z centralą 
wentylacyjną. Dobór pozostałych elementów węzłów regulacyjnych podano w tabeli 
Zabezpieczenie instalacji przed wzrostem ciśnienia oraz napełnianie w węźle 
cieplnym. 
Regulacja instalacji odbywa się przy pomocy zaworów równoważących 
montowanych na przewodach powrotnych z nagrzewnic .  
 
Gałąź nr 1 istniejąca  
             zapotrzebowanie ciepła       Q ctz = 82,2k W 

   ciśnienie dyspozycyjne na rozdzielaczu    Hd = 22,30kPa 
 
Gałąź nr 2 nowoprojektowana  
             zapotrzebowanie ciepła       Q ctz = 159,69k W 

   ciśnienie dyspozycyjne na rozdzielaczu    Hd = 50,0kPa 
 

Razem zapotrzebowanie ciepła dla instalacji ctz budynku A1 wynosi Q=241,89kW 
 
5 . Instalacja ciepła technologicznego o parametrach stałych  70/50oC  
 
W budynku A1 projektuje się instalację ciepła technologicznego o parametrach 
stałych 70/50°C pompową zasilaną obecnie z węzła cieplnego zasilanego z msc  
(docelowo w ciepło uzyskiwane z kogeneracji).   
Od rozdzielaczy cts wyprowadzona będzie jedna  gałąź  instalacji dla budynku A1 
i jedna dla budynku A2. 
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   Nowoprojektowana instalacja cts  poprowadzona jest z rozdzielaczy  cts pod 
stropem pom.  magazynu oleju do pionu i poprowadzona na poddasze budynku. Na 
2 piętrze do nowoprojektowanego pionu (wykonanego w miejscu zdemontowanego) 
należy podłączyć istniejącą instalację zasilającą nagrzewnicę wtórną centrali 
klimatyzacyjnej 1KN. 
Dalej poziomy cts prowadzić na poddasze do dwóch wentylatorni  doprowadzić do 
wentylatorni, w której ustawione są nowoprojektowane centrale klimatyzacyjne  
Przewody instalacji cts  prowadzić na wysokościach i ze spadkami pokazanymi na 
rozwinięciu. W najwyższych punktach przewody odpowietrzyć przy pomocy 
zbiorników odpowietrzających typ A-Pz i  B-Pz wg  PN-91 / B-02420 
z automatycznymi odpowietrznikami z zaworami stopowymi.  
Odwodnienie instalacji odbywać się będzie przez nagrzewnice w centralach 
ustawionych na podłodze (na ich króćcach spustowych należy zamontować kurki 
spustowe ) oraz przez zwory montowane w najniższych punktach instalacji. 
Kompensacja wydłużeń cieplnych przez naturalne załamania trasy przewodów.  
Przejścia przewodów przez ściany i stropy wykonać w tulejach ochronnych. Tuleje 
uszczelnić masą trwale plastyczną, a w przejściach przez stropy i przegrody 
oddzielenia pożarowego masą ognioodporną elastyczną o 120 minutowej odporności 
ogniowej (np. HILTI  CP61S klasa odporności ogniowej F2). 
We wskazanych miejscach wykonać punkty stałe wg BN-64/9055-02. 

        Mocowanie przewodów do stropu i ścian – podpory ruchome typ A wg  
BN-64/9055-01 
      – rozstaw podpór : 

             dn 15,20 mm -   co 1.5 m 
             dn 25 mm      -   co 2.2 m 
             dn 32 mm      -   co 2.6 m 
             dn 40 mm      -   co 3.0 m 
             dn 50 mm      -   co 3.5 m 
 
   

       Na przewodach powrotnych za nagrzewnicami central przewidziano miejsce na 
zamontowanie węzła regulacyjnego, umożliwiającego automatyczną regulację 
wydajności nagrzewnicy. Każdy z węzłów składa się z zaworu regulacyjnego 
trójdrogowego, pompki obiegowej, zaworu równoważącego oraz filtrów, zaworów 
odcinających, manometrów i termometrów. Schemat węzła regulacyjnego dołączono 
do projektu. Elementy węzła regulacyjnego dla każdej centrali podane w tabeli  
Zawory regulacyjne  dostarczane są w komplecie  z centralą wentylacyjną.  
Zabezpieczenie instalacji przed wzrostem ciśnienia oraz napełnianie w węźle 
cieplnym. 
Regulacja instalacji odbywa się przy pomocy zaworów równoważących 
montowanych na przewodach powrotnych z nagrzewnic.  
 
         
Razem zapotrzebowanie ciepła dla budynku A1 wynosi Q=123,3 kW 

 
Razem zapotrzebowanie ciepła cts dla budynku A1 i A2  wynosi   Q=537,6kW 
Wymagane ciśnienie dyspozycyjne dla instalacji cts     Hd=45kPa 

 
6. Przewody instalacji CTZ i CTS 
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- rozdzielacze wykonać z rur stalowych czarnych bez szwu wg  
PN-80/H-74219 łączonych przez spawanie z atestem ZETOM typ D1 CZ A1 
łączonych przez spawanie. Połączenie z armaturą kołnierzowe. 

-     przewody wykonać z rur stalowych czarnych ze szwem  wg PN-80/H-74244 
łączonych przez spawanie z atestem ZETOM typ D1 CZ A1 
 

 
7. Armatura instalacji CTZ i CTS 

- zawory kulowe kołnierzowe o parametrach t=100OC, pn= 1.0 MPa,  
- zawory kulowe gwintowe o parametrach t=100OC, pn= 1.0 MPa,  
- zawory kulowe spustowe gwintowe ze złączką do węża o parametrach 

t=100OC, pn= 1.0 MPa,  
-   zawory równoważące , 

        -    zawory równoważące kołnierzowe  
- filtr magnetyczny  
- odpowietrzniki automatyczne z zaworami stopowymi  
-  zbiorniki odpowietrzające wg PN-91/B-02420, 
- manometry ogólnego stosowania M160-R/1-1.0/1/N z kurkiem 

manometrycznym i rurką syfonową, 
- termometry przemysłowe w oprawie metalowej, proste lub kątowe  

o zakresie pomiarów 0-100OC, 
 

8 .Zabezpieczenie antykorozyjne 
Rozdzielacze należy oczyścić do 2-giego stopnia czystości a następnie 
pomalować : 

- 1 raz farbą olejną podkładową przeciwrdzewną, 
- 2 razy farbą nawierzchniową ogólnego stosowania. 

        Farby muszą posiadać wymagane atesty PZH. 
 
 

9. Izolacja przewodów instalacji CTS i CTZ  
      Izolację należy  wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  
z dnia 6 listopada 2008r  z elementów z pianki poliuretanowej posiadającej atest  
„niepalności ”   lub z otulin z wełny mineralnej pokrytej zbrojonym płaszczem z folii 
aluminiowej  

     grubość izolacji:                                                                           
średnica wewnętrzna do 22mm - grubość izolacji 20mm 
średnica wewnętrzna od 22-do 35 - grubość izolacji 30mm 
średnica wewnętrzna od 35 do 100mm - grubość izolacji równa średnicy wewnętrznej 
rury 

 
Przy przejściu przez ściany, stropy i przy skrzyżowaniach przewodów ½ w/w 
wymagań. 

 
10.Instalacja wody chłodniczej  
10.1. Instalacja czynnika chłodniczego (35% roztwór glikolu 
polipropylenowego) o parametrach 7/12oC 
 
     Czynnikiem chłodniczym  dla chłodnic w nowoprojektowanych  centralach  
klimatyzacyjnych  jest 35% roztwór glikolu propylenowego  o parametrach 7/12oC.  
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  Źródłem wody chłodniczej dla centrali 61KNW będzie agregat wody chłodniczej 
ustawiony w wentylatorni na 3 piętrze budynku  A2 (wg projektu instalacji cts i wody 
chłodniczej dla budynku A2)  dla pozostałych central oraz chłodnic strefowych 
źródłem chłodu będzie agregat wody lodowej ustawiony na poddaszu budynku A. 1 
     Dobrano agregat wody lodowej bezskraplaczowy o mocy 104kW ze skraplaczem 
zdalnym ustawionym na dachu budynku o 3 stopniach wydajności z wbudowanym 
układem hydraulicznym – zapotrzebowanie energii elektrycznej 38,8kW 

    Przewody prowadzić na wysokościach i ze spadkami pokazanymi na 
rozwinięciu. W najwyższych punktach przewody odpowietrzyć przy pomocy 
zbiorników odpowietrzających typ A-Pz wg  PN-91 / B-02420 z automatycznymi 
odpowietrznikami z zaworami stopowymi . Odwodnienie instalacji odbywać się 
będzie przez chłodnice  ( na ich króćcach spustowych należy zamontować kurki 
spustowe) oraz zwory montowane w najniższych punktach instalacji . 

UWAGA! 
Spust czynnika chłodniczego  tylko do zbiorników. Nie wolno roztworu glikolu 
odprowadzać do kanalizacji. 
     

Kompensacja wydłużeń cieplnych przez naturalne załamania trasy 
przewodów. Przejścia przewodów przez ściany i stropy wykonać w tulejach 
ochronnych. Tuleje uszczelnić masą trwale plastyczną  a w przejściach przez stropy i 
przegrody oddzielenia pożarowego masą ognioodporną elastyczną o 120 minutowej 
odporności ogniowej  
    We wskazanych miejscach wykonać punkty stałe. 
Mocowanie przewodów do stropu i ścian – podpory ruchome typ A wg  
BN-64/9055-01 
      – rozstaw podpór : 

             
             dn 32 mm      -   co 1,5 m 
             dn 40 mm      -   co 2,5 m 
             dn 50 mm      -   co 2,5 m 
             dn 80 mm      -   co 2,5 m 
             

       Na przewodach powrotnych za chłodnicami  centrali  przewidziano miejsce na 
zamontowanie węzła regulacyjnego umożliwiającego automatyczną regulację 
wydajności chłodnicy. Każdy z węzłów składa się z zaworu regulacyjnego 
trójdrogowego, zaworu równoważącego oraz filtrów, zaworów odcinających, 
manometrów i termometrów. Schemat węzła regulacyjnego dołączono do projektu. 
Dobór zaworu regulacyjnego oraz jego dostawa w komplecie z dostawą centrali  . 
Dobór pozostałych elementów węzłów regulacyjnych podano w tabeli  
Zabezpieczenie instalacji przed wzrostem ciśnienia w zespole hydraulicznym 
stanowiącym element wyposażenia agregatu 
Regulacja instalacji odbywa się przy pomocy zaworów równoważących Hydrocontrol 
R1, montowanych na przewodach powrotnych z chłodnic .  
 
      centrala 61KNW 
             zapotrzebowanie chłodu   Qn = 27,86k W 

    
     pozostałe centrale i chłodnice strefowe 
         zapotrzebowanie ciepła      Qn = 92,69 k W 
   Razem zapotrzebowanie chłodu dla budynku A1 Q=100,55kW 
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10.2.Przewody  

- przewody wykonać z rur stalowych czarnych przewodowych bez szwu  
łączonych przez spawanie wg PN-79/H-74209. Połączenia z armaturą 
kołnierzowe i gwintowane. 

 
10.3.Armatura 

- zawory kulowe kołnierzowe, pn= 0,6 MPa 
- zawory kulowe gwintowe, pn= 0,6MPa 
- zawory kulowe spustowe gwintowe ze złączką do węża, pn= 0,6 MPa 
- zawory zwrotne gwintowe, pn= 0,6 MPa 
-     zawory równoważące  
-   filtr magnetyczny  
-  odpowietrzniki automatyczne z zaworami stopowymi  
-   zbiorniki odpowietrzające wg PN-91/B-02420 
- manometry ogólnego stosowania M160-R/1-1.0/1/N z kurkiem 

manometrycznym i rurką syfonową  
- termometry przemysłowe w oprawie metalowej, proste lub kątowe  

o zakresie pomiarów 0-30OC 
 

 

10.4.Izolacja przewodów 
      Izolację należy wykonać zgodnie z wymogami normy PN-B-02421:2000r  
Do izolacji termicznej należy zastosować otuliny z materiału  o zamkniętej 
strukturze komórkowej np. syntetyczny kauczuk  Zastosowana izolacja powinna 
posiadać aktualny atest.        
                         dla Φ25mm     grubość 20mm 
                         dla Φ32-50mm    grubość 25mm 
                       dla Φ65-80mm    grubość 30mm 

 
 
 
10.5.Zabezpieczenie antykorozyjne 

Przewody należy oczyścić do 2-go stopnia czystości a następnie pomalować : 
- 1 raz farbą olejną podkładową przeciwrdzewną, 
- 2 razy farbą nawierzchniową ogólnego stosowania.  

        Farby muszą posiadać wymagane atesty PZH 
 
 
11 .Płukanie i próba szczelności  

 

Badania szczelności instalacji należy przeprowadzić przed pomalowaniem 
elementów instalacji i wykonaniem izolacji termicznej i zakryciem instalacji. 
Badanie na zimno należy przeprowadzić zgodnie z Warunkami Technicznymi 
Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych. 
Badanie należy przeprowadzić przy ciśnieniu próbnym: 
pp = ps + 0,2 [MPa]  pp = 0,4 MPa 
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W czasie przeprowadzenia próby szczelności instalacji w stanie zimnym, 
połączonym z płukaniem zładu wszystkie zawory przelotowe i regulacyjne muszą 
znajdować się w położeniu całkowitego otwarcia. Płukanie prowadzić do 
momentu wypływu czystej wody. 
Na 24 godziny przed próbą szczelności instalacja powinna być napełniona wodą 
zimną i dokładnie odpowietrzona. W tym czasie dokonać należy dokonać 
dokładnych oględzin całej instalacji. 
Po uzyskaniu pozytywnego wyniku próby szczelności na zimno należy 
wyregulowaną instalację poddać próbie na gorąco. 
Przed przystąpieniem do próby na gorąco budynek powinien być ogrzewany w 
ciągu co najmniej 72 godzin. 
Wynik próby na gorąco uważa się za pozytywny, jeżeli cała instalacja nie 
wykazuje przecieków ani roszenia, a po ochłodzeniu nie stwierdza się trwałych 
odkształceń.    
W celu zapobieżenia odkładania się osadu wapnia i powstawaniu korozji 
wewnętrznej należy napełnić instalację wodą uzdatnioną. Jakość wody w 
systemie grzewczym powinna spełniać wymagania normy PN-93/C-04607. 
Do instalacji wody chłodniczej – czynnik 35% roztwór glikolu propylenowego 

Na czas prób i płukania w miejsce zaworów automatycznej regulacji 
zamontować wstawki rurowe. 

.                   
 

12.Wykonanie i odbiór robót 
Wykonanie i odbiór robót należy prowadzić zgodnie z „ Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru  instalacji centralnego ogrzewania ”oraz 
wytycznymi dostawcy rur . Wykonanie i eksploatację instalacji powierzyć 
osobom przeszkolonym w zakresie bhp i ppoż. 
 

13. Wytyczne branżowe  
a/ projekt wod-kan 

- kratki ściekowe przy centralach i przy rozdzielaczach 
b/ projekt architektoniczny 

- otwory dla przewodów 
            c/  projekt automatyki 

- zabezpieczenie nagrzewnic przed zamarzaniem 
- dobór zaworów regulacyjnych trójdrogowych 

 
14. Uwagi końcowe 

• Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia muszą być dopuszczone do 
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie (certyfikat na 
znak bezpieczeństwa bądź certyfikat zgodności z Polską Normą lub z aprobatą 
techniczną), 

• Badania szczelności instalacji należy przeprowadzić przed wykonaniem izolacji 
termicznej. Badanie należy przeprowadzić zgodnie z Warunkami Technicznymi 
i wytycznymi producenta. 

• Montaż rurociągów i urządzeń musi być prowadzony przez firmę posiadającą 
odpowiednie uprawnienia i zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, 

• Projekt Wykonawczy Zamienny przebudowy budynku 

A1 Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny SPZOZ w Warszawie ul. Madalińskiego 25 - Architektura Strona 9 
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• przeszkolonej w danym systemie  i posiadającej doświadczenie w tym 
systemie. 

• Załoga obsługująca i konserwująca musi być przeszkolona pod względem 
obowiązujących przepisów BHP, 

• Wszystkie zaprojektowane urządzenia należy eksploatować i konserwować 
zgodnie z DTR producentów i obowiązującymi przepisami BHP, 

• Przed przystąpieniem do montażu należy dokładnie zapoznać się z niniejszym 
projektem, zarówno rysunkami, jak i opisem oraz przeprowadzić wizję lokalną na 
obiekcie. Zapoznać się z DTR urządzeń oraz wszystkich komponentów użytych 
w projektowanych instalacjach. 

• Rozruchu urządzeń dokonać z udziałem wykonawcy i przedstawiciela 
Inwestora. 
 
 
Ilekroć w opracowaniu zostały użyte znaki towarowe wyrobów, patenty lub 
pochodzenie wyrobów, to uczyniono tak zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych tylko i wyłącznie w celu doprecyzowania cech technicznych i 
funkcjonalnych oraz standardów jakościowych wyrobów, a użycie tych nazw zostało 
poprzedzone skrótem „np.”. Użycie tych nazw oznacza tylko i wyłącznie to, że przy 
realizacji projektu dopuszcza się zastosowanie zarówno wyrobów, których nazwy 
zostały użyte jak i wyrobów równoważnych, przy czym cechy równoważności – 
techniczne i funkcjonalne – są określone w opisie następującym po nazwie wyrobu.” 
 
PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO 
ZAPOZNANIA SIĘ ZE WSZYSTKIMI OPRACOWANIAMI BRANŻOWYMI. W 
PRZYPADKU ZAUWAŻENIA NIEZGODNOŚCI LUB BRAKÓW W PROJEKCIE 
WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO BEZZWŁOCZNEGO 
SKONTAKTOWANIA SIĘ Z PROJEKTANTEM W CELU WYJAŚNIENIA 
NIEZGODNOŚCI LUB UZUPEŁNIENIU BRAKÓW. 
 
 

Opracowała 
 
 

mgr inż. Anna Giżyńska 
 


