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1. INFORMACJE FORMALNE 

1.1. CEL OPRACOWANIA 

Celem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy zamienny instalacji elektrycznych 

dla przebudowy budynku A1 Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny SPZOZ przy ul. 

Madalińskiego 25 w Warszawie, sporządzony na podstawie projektu wykonawczego nr 1102-PW-X-

PA-A1-001 z października 2011r. oraz koncepcji zmian funkcjonalnych, wykonanej na podstawie 

wytycznych inwestorskich, dotyczących funkcji i wyposażenia pomieszczeń w niezbędne urządzenia 

i sprzęt medyczny, zatwierdzonej przez Inwestora w kwietniu 2014r. Projekt uwzględnia 

zrealizowaną rozbudowę o budynek A2, która jest ściśle powiązana funkcjonalnie i komunikacyjnie 

z istniejącym budynkiem szpitala. 

Opracowanie zawiera projekt wykonawczy zamienny instalacji elektrycznych. 

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:  

• Zlecenie Inwestora umowa nr 12/2014/TECH z dnia 20.06.2014r. 

• Projekt wykonawczy nr 1102-PW-X-PA-A1-001 z października 2011r. 

• Koncepcja architektoniczna zmian funkcjonalnych i budowlanych w budynku szpitala 

z kwietnia 2014r. 

• Rysunki architektoniczne, zalecenia, uzgodnienia, 

• Ustalenia z Inwestorem, 

• Obowiązujące przepisy polskiego Prawa Budowlanego oraz Polskich Norm, 

• Wytyczne techniczne projektowania oraz DTR urządzeń, 

• Uzgodnienia międzybranżowe, 

 

Warunki techniczne dostaw mediów 

• Warunki techniczne przyłącza elektrycznego  

Podstawowe przepisy prawne 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane – tekst ujednolicony  

(Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późniejszymi zmianami), 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2003 r. Nr75, 

poz. 690 z późniejszymi zmianami), 
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Polskie normy 

W zakresie zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002r. Nr 75, poz.690, 

z późn. zm.): 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 16 czerwca 2003r w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 121, 

z dnia 11 lipca 2003r, , poz. 1138). 

• PN-IEC 60364 oraz PN-HD 60364 – Norma wieloarkuszowa Instalacje elektryczne w obiektach 

budowlanych, 

• PN-EN 12464-1:2004 – Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy wewnątrz pomieszczeń, 

• PN-EN 12464-2 – Oświetlenie miejsc pracy. Część 2: Miejsca pracy na zewnątrz, 

• PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka 

z maszyną, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo 

cyframi, 

• N-SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa, 

• N-SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Podstawy planowania, 

• N-SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa, 

• PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot 

i wymagania podstawowe, 

• PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 6: Sprawdzanie, 

• PN-HD 60364-5-559:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Część 5-55: Dobór 

i montaż wyposażenia elektrycznego -- Inne wyposażenie . Sekcja 559: Oprawy oświetleniowe 

i instalacje oświetleniowe, 

• PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie, 

• PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. 

Ochrona przeciwpożarowa, 

• PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Urządzenia do ochrony przed przepięciami, 

• PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogólnych 

charakterystyk, 

• PN-HD 60364-7-701:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 7-701: Wymagania 

dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposażone w wannę lub prysznic, 
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• PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia, 

• PN-HD 60364-4-41:2007 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 4-41: Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa, 

• PN-HD 60364-4-41:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony dla zapewnienia bezpieczeństwa. 

Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym, 

• PN-HD 60364-5-51:2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Część 5-51: Dobór 

i montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne, 

• PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów, 

• PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza, 

• PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Część 5-54: Dobór 

i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i przewody połączeń 

ochronnych, 

• PN-HD 60364-7-704:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 7-704: Wymagania 

dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki, 

• PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 

dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje oświetlenia zewnętrznego, 

• PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa. Część 1: Zasady ogólne, 

• PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa. Część 2: Zarządzanie ryzykiem, 

• PN-EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa. Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów i zagrożenia 

życia, 

• PN-EN 62305-4:2009 Ochrona odgromowa. Część 4: Urządzenia elektryczne i elektroniczne 

w obiektach, 

• PN-IEC 61239:2000 - Znakowanie urządzeń elektrycznych danymi znamionowymi dotyczącymi 

zasilania elektrycznego. Wymagania bezpieczeństwa 

• PN-EN 60529  – Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP), 

2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 

Istniejący budynek Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny jest usytuowany na 

działce położonej przy ul. Madalińskiego 25 w Warszawie. Budynek rozwiązany na rzucie 

w kształcie litery „H”. Wejście główne od strony ul. Madalińskiego, na dziedzińcu utworzonym przez 

boczne skrzydła . Zrealizowana rozbudowa, oznaczona na planie sytuacyjnym jako A2, została 
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wpasowana w ramiona litery H od strony ogrodu i zajmuje prawie całą długość działki. Rozbudowa 

A2 jest funkcjonalnie i komunikacyjnie powiązana ściśle z istniejącym budynkiem A1. 

3. INSTALACYJE ELEKTRYCZNE. 

3.1. DANE ENERGETYCZNE. 

Układ sieci odbiorcy:      TN-C-S 

Współczynnik mocy kompensacyjnej:    0,93 

Moc zainstalowana:      485,57kW 

Moc szczytowa:       315,6kW 

3.2. STAN ISTNIEJACY. 

Obecnie budynek A1 szpitala zasilony jest jednostronnie z istniejącej na terenie szpitala stacji 

transformatorowej . Zasilanie rezerwowe realizowane jest przez istniejący agregat prądotwórczy, który 

znajduje się w budynku technicznym. Zasilnie podstawowe i rezerwowe wprowadzone jest do istniejącej 

w piwnicy rozdzielni głównej budynku A1. 

3.3. UKŁAD ZASILANIA DOCELOWEGO. 

Zgodnie z wytycznymi Inwestora rozdzielnia główna budynku A1 zostanie odłączona od stacji trafo 

i zostanie zasilona z rozdzielni RG-A1 z lokalizowanej w budynku A2. Nowa rozdzielnia budynku A1 będzie 

w 100% rezerwowana. 

3.4. KLASYFIKACJA ZASILANIA 

Z zgonie z normą PN-IEC 60364-7-710 mamy klasy zasilania instalacji pomieszczeń, które mają zapewnić 

zasilanie projektowanego budynku a w szczególności sal zabiegowych. 

Zarówno tematyczne normy jak i specjalistyczna literatura dzieli użytkowe pomieszczenia medyczne 

na trzy grupy: 

• grupa 0 – w pomieszczeniach tych pacjenci nie stykają się z urządzeniami 

elektromedycznymi lub urządzenia te mają własne źródło zasilania (np. gabinety 

ordynatorów, sale opatrunkowe, masażu, gimnastyki, hydroterapii,  inhalacji, badań 

otolaryngologicznych, okulistycznych itp.). Obejmuje oświetlenie awaryjne, oświetlenie 

zasilania rezerwowanego oraz wybrane odbiory gniazd elektrycznych, gniazda 

komputerowe, 

• grupa 1 – w pomieszczeniach tych mogą być stosowane aparaty elektromedyczne mające 

bezpośrednią styczność ciałem pacjenta oraz wprowadzane pod skórę lub do naturalnie albo 

sztucznie wykonanych otworów ciała, lecz nie znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie 

serca (np. sale chorych, fizyko- i hydroterapii, radiologii, dializy, sale porodowe, chirurgii 
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ambulatoryjnej,  stomatologii, endoskopii itp.). Obejmuje urządzenia  niezbędne do 

utrzymania podstawowej działalności oddziału, dla których przerwa w zasilaniu nie powinna 

przekroczyć 15sek, 

• grupa 2 – pomieszczenia w których aparaty elektromedyczne mogą stykać się z sercem lub 

znajdować się w jego bezpośrednim sąsiedztwie; są to sale operacyjne, sale intensywnej 

opieki, sale rentgenowskich badań naczyniowych, sale wybudzeń, oraz częściowo sale 

endoskopii i sale porodowe z zastosowaniem aparatów elektromedycznych. 

Podstawową zasadą ochrony przeciwporażeniowej w pomieszczeniach grupy 2 jest 

stosowanie układu IT (z wykorzystaniem transformatorów separacyjnych) ze stałą kontrolą 

stanu izolacji, co dotyczy w pierwszym rzędzie obwodów gniazd wtyczkowych i wyrównania 

potencjałów wszystkich mas metalowych stosując połączenia wyrównawcze. Stan instalacji 

sygnalizuje umieszczony w danym pomieszczeniu wskaźnik stanu izolacji (WSI). Zielona 

lampka oznacza stan poprawny, pomarańczowa lampka i brzęczyk sygnalizuje doziemienie 

(obniżenie izolacji poniżej 50 kΩ), z tym, że sygnał 5 akustyczny można wyłączyć, natomiast 

sygnał optyczny działa do czasu usunięcia doziemienia.  

Każde pomieszczenie lub grupa pomieszczeń funkcjonalnie związanych ze sobą (np. 

każda sala operacyjna i pomieszczenia przygotowania pacjenta) powinny być zasilane 

oddzielnym transformatorem o mocy 3,15 – 8 kVA, a w miarę potrzeby parą identycznych 

transformatorów połączonych równolegle. Układ IT jako, niemający uziemionego punktu 

neutralnego, charakteryzuje się tym, że żaden z jego przewodów nie jest związany 

z potencjałem ziemi, i pierwsze doziemienie niweluje zalety tego układu, ale nie pociąga za 

sobą bezpośredniego zagrożenia i umożliwia dalszą pracę układu jako TN. 

3.5. PRZECIWPOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRADU PPOŻ. 

Funkcję głównego Przeciwpożarowego Wyłącznika Prądu PWP dla budynku pełnić będą rozłączniki 

w polach zasilających rozdzielnice główną oraz zasilacza UPS dla układu IT. Lokalizacja wyłącznika 

przewidziano dla Jednostki Straży Pożarnej w pomieszczeniu ochrony na wysokim parterze. Przy wejściu 

głównym. 

Miejsce usytuowania wyłącznika PWP należy oznakować zgodnie z Polskimi Normami dotyczącymi 

znaków bezpieczeństwa. 

3.6. ROZDZIELNIE ELEKTRYCZNE. 

Z rozdzielni głównej niskiego napięcia TN oraz TR zostaną wyprowadzone linie zasilające do 

rozdzielnic oddziałowych. Dodatkowo z istniejącej rozdzielni pożarowej zostaną wyprowadzone linie 

zasilające odbiory, które wymagają działania podczas pożaru. Dodatkowo zostaną zainstalowane 

rozdzielnie IT dla instalacji specjalnej z separowanej sieci IT zlokalizowanej przy sali (rozdzielnie zasilane 

z dwóch źródeł rozdzielne napięcie poprzez SZR). 
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Z następujących rozdzielnic piętrowych zostaną wyprowadzone zasilania: 

• TN – obwody oświetlenia podstawowego oraz odbiory siłowe nierezerwowane (podstawowe), 

• TR – obwody oświetlenia podstawowego rezerwowane oraz odbiory siłowe rezerwowane, 

technologiczne, komputerowe a także klap pożarowych. 

• IT – obwody instalacji specjalnej – separowane sieć medyczna, 

W tablicach zostaną zainstalowane zabezpieczenia nadmiarowo-prądowe, różnicowoprądowe, lampki 

kontrolne, ochronniki przepięciowe oraz inne aparaty potrzebne do właściwego funkcjonowania obiektu.  

Zastosowany osprzęt posiada zdolność łączeniową zwarciową 6kA.  

Dodatkowo w rozdzielniach TN oraz TR zostaną zamontowane mierniki pomiarów sieci na każdym odpływie 

z komunikacją MODBUS. Jako standard przyjęto rozdzielnie firmy Eaton, dopuszcza się jednak rozwiązania 

równoważne.  

3.7. TRASY KABLOWE. 

W budynku przewiduje się następujące sposoby dystrybucji energii elektrycznej: 

• Za pomocą kabli elektroenergetycznych zwykłych i pożarowych układanych na trasach 

kablowych zamocowanych do konstrukcji budynku rozprowadzonych po całym obiekcie, 

• Za pomocą kabli elektroenergetycznych zwykłych i pożarowych układanych w szachtach 

elektrycznych pionu instalacyjnego, 

• Za pomocą kabli elektroenergetycznych zwykłych i pożarowych układanych w rurach PCV 

natynkowych i w peszlach mocowanych do stropu właściwego oraz kabli mocowanych 

bezpośrednio za pomocą uchwytów, 

Wszystkie przewody przechodzące przez elementy oddzieleń p.pożarowych  do zasilania urządzeń 

należy zabezpieczyć pożarowo stosując atestowane systemy zabezpieczeń o wytrzymałości pożarowej 

odpowiadającej odporności przegrody pożarowej (technologia Promat lub HILTI) zgodnie z paragrafem 234 

warunków technicznych, w tym także przepusty gazoszczelne. 

Kable elektroenergetyczne zostaną wyprowadzone rozdzielni głównej RGnn i rozprowadzone zostaną 

głównymi trasami kablowymi oraz pionami instalacyjnymi. Trasy kablowe nośne dla kabli wykonane będą jako 

koryta. Na wszystkich korytach kablowych przewiduje się 20% rezerwę miejsca na ewentualną rozbudowę 

instalacji elektroenergetycznych. 

Ze względu na sposób prowadzenia przewodów całość instalacji można podzielić na 

następujące grupy: 

• Przewody prowadzone w korytkach instalacyjnych (poziome korytka nośne dla przewodów 

instalacyjnych), 

• Przewody prowadzone w rurkach PCV instalacyjnych oraz peszlach po wierzchu (wykonane 

z tworzyw bezhalogenowych), mocowane bezpośrednio do powierzchni na uchwytach, 

• Przewody mocowane bezpośrednio po powierzchni za pomocą uchwytów 

• Przewody prowadzone w korytkach instalacyjnych, 
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• Przewody E90 prowadzone w korytkach instalacyjnych (poziome korytka nośne dla 

przewodów instalacyjnych ) o podwyższonej odporności ogniowej i odpowiednim rozstawie 

podpór według wytycznych producenta, 

Wykonawca w pomieszczeniach typu: wentylatornie, rozdzielnie, rozprowadzi i dopasuje 

trasy kablowe do zainstalowanych urządzeń w pomieszczeniu. 

Przewiduje się zastosowanie następujących rodzajów kabli elektroenergetycznych oraz 

zastosowanie dla nich odpowiednich konstrukcji nośnych: 

• Kable elektroenergetyczne miedziane typu YKY, YDY (0,6/1kV), 

• Kable i przewody elektroenergetyczne miedziane ppoż. do zasilania urządzeń ochrony 

przeciwpożarowej typu (N)HXCH, (N)HXH, HDGs wykonane w standardzie E90/FE180 

(0,6/1kV), 

• Kable elektroenergetyczne odporne na promieniowanie UV do układania w przestrzeniach 

zewnętrznych, 

Całość instalacji elektrycznej (od rozdzielnic dystrybucyjnych do drobnych odbiorników) 

wykonana zostanie miedzianymi przewodami instalacyjnymi o napięciu izolacji 0,6/1kV w izolacji. 

Instalacja w rurkach natynkowa zostanie wykonana przewodami wielożyłowymi w izolacji 

z materiałów bezhalogenowych. Dla odbiorników 1-fazowych będą to przewody trzyżyłowe (oprawy 

oświetlenia ewakuacyjnego wyposażone w moduły zasilania awaryjnego zasilane będą 

czterożyłowymi przewodami), dla odbiorników 3-fazowych będą to przewody pięciożyłowe. 

W instalacji prowadzonej w pomieszczeniach typu łazienki, będą montowane przewody YKY 

(0,6/1kV). Instalacja prowadzona w pomieszczeniach będzie rozprowadzona od głównych tras 

poprzez puszki połączeniowo-rozgałęźne następnie do urządzeń. Puszki należy montować 

bezpośrednio na trasach kablowych oraz nad sufitami podwieszanymi. 

3.8. INSTALACJA OŚWIETLENIOWA. 

Pod względem zasilania oświetlenie wewnętrzne dzieli się na trzy kategorie: 

• oświetlenie podstawowe i rezerwowane, 

• oświetlenie przyłóżkowe, 

• oświetlenie bezpieczeństwa i ewakuacyjne, 

3.8.1. OŚWIETLENIE PODSTAWOWE I REZERWOWANE. 
Obwody podstawowe z tej kategorii oświetlenia zasilane będą z rozdzielnic dystrybucyjnych 

TN, a obwody rezerwowane z tej kategorii oświetlenia zasilane będą z rozdzielnic dystrybucyjnych 

TR piętrowych. Z sieci rezerwowanej przewidziano częściowe oświetlenie większości pomieszczeń. 

Obejmuje ono obwody oświetlenia ogólnego wszystkich części wspólnych wnętrz projektowanej 

części obiektu. Przestrzeń korytarzy, pomieszczeń technicznych, klatek schodowych, pomieszczeń 

sanitarnych zostanie oświetlona przy pomocy opraw oświetleniowych umieszczonych w suficie 
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podwieszonym typu LED. W pozostałych pomieszczeniach zostaną zainstalowane oprawy 

świetlówkowe energooszczędne typu T5. 

W pomieszczeniach biurowych oraz w tych pomieszczeniach, w których przewiduje się pracę 

przy monitorach komputerów zostaną zastosowane oprawy oświetleniowe, których budowa 

ogranicza możliwość powstawania zjawiska olśnienia (np. typu „miękkie światło” lub z rastrem 

rozpraszającym). 

W pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności jak: pom. techniczne, łazienki i tym 

podobne, będą stosowane również oprawy świetlówkowe, ale o odpowiednim stopniu ochrony przed 

czynnikami zewnętrznymi o odpowiednim IP. 

Na bloku operacyjnym i salach wybudzeniowych zostaną zastosowane oprawy świetlówkowe 

przeznaczone do pomieszczeń czystych o odpowiednim ISO3,4,5,6 według wytycznych technologii. 

Zapewnione zostaną następujące poziomy średniego natężenia oświetlenia ogólnego 

pomieszczeń (na powierzchni pracy znajdującej się na wysokości odpowiedniej dla każdego rodzaju 

pomieszczeń): 

• Pomieszczenia biurowe 500lx, 

• Gabinety lekarskie 500lx, 

• Pomieszczenia prostych zabiegów 500lx, 

• Pomieszczenia personelu 300lx, 

• Sanitariaty chorych 200lx, 

• Strefy komunikacji 200lx, 

• Hol główny 300lx, 

• Pomieszczenia magazynowe 100lx, 

• Sanitariaty 200lx, 

• Klatki schodowe 150lx, 

• Pomieszczenia techniczne, maszynownie 200lx, 

Po zainstalowaniu opraw oświetleniowych należy przeprowadzić testy pomiaru natężenia 

oświetlenia (wszystkie zakończone protokolarnie). W przypadku stwierdzenia niedostatecznego 

natężenia oświetlenia, zostaną zainstalowanie dodatkowe oprawy oświetleniowe. 

Oświetlenie załączane będzie lokalnie za pomocą łączników oświetleniowych w pomieszczeniach. 

Wysokość instalacji osprzętu: 

• Wyłączniki oświetlenia w pomieszczeniach należy montować na wysokości 1,2m od podłogi 

wykończonej, 

• Wyłączniki oświetlenia w pomieszczeniach bloku operacyjnego należy montować na 

wysokości 1,6m od podłogi wykończonej, 

• Wyłączniki oświetlenia w pokojach dziecięcych należy montować na wysokości 1,6m od 

podłogi wykończonej, 
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• Oprawy typu kinkiet nad umywalką należy montować na wysokości 2,05m od podłogi 

wykończonej, 

W projekcie zostały przedstawione typ opraw na jakich zostały przeprowadzone obliczenia 

natężenia, według których zostały rozmieszczone oprawy. Dopuszcza się jednak rozwiązania 

równoważne. 

3.8.2. OŚWIETLENIE PRZYŁÓŻKOWE. 

Salach łóżkowych przewidziano oprawy szpitalne nadłóżkowe z oświetleniem ogólnym, 

miejscowym oraz nocnym, a także z integrowane z gniazdami elektrycznymi, ekwipotencjalnymi, 

teletechnicznymi i systemem przyzywowym. 

3.8.3. OŚWIETLENIE AWARYJNE I EWAKUACYJNE. 
Oświetlenie dróg ewakuacyjnych i oświetlenie kierunkowe z piktogramami koloru zielonego 

będzie zrealizowane przy użyciu opraw ledowych z wbudowanym akumulatorem o czasie 

podtrzymania 2h. Zapewniony zostanie odpowiedni poziom natężenia oświetlenia (1lx na wysokości 

0,2m nad poziomem powierzchni podłogi oraz natężenie oświetlenia na podłodze w obrębie 2 m od 

urządzeń przeciwpożarowych i urządzeń alarmowych powinno wynosić co najmniej 5 lx.) dla dróg 

ewakuacji. Oprawy oświetleniowe dróg ewakuacyjnych będą realizowane na oddzielnych oprawach 

i pracowały jako oprawy na „ciemno”. Oświetlenie kierunkowe nie będą wyłączane i będą pracowały 

jako oprawy „na jasno”. Wszystkie inwertery zamontowane w oprawach oświetlenia ewakuacyjnego 

będą wyposażone w moduł autotest monitoringu jego awarii i poprawnej pracy. W pomieszczeniach 

gdzie wymagane są oprawy do pomieszczeń czystych, tam zostaną oprawy oświetlenia 

rezerwowanego dodatkowo wyposażone w inwertery. Wszystkie oprawy dróg ewakuacyjnych 

i oświetlenie kierunkowe będą posiadały świadectwa dopuszczenia CNBOP, według rozporządzenie 

Ministra MSWiA zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu 

bezpieczeństwa publicznego oraz ochronie życia oraz mienia Dz.U. Nr 85 poz. 553 z 27 kwietnia 

2010r. 

Każda oprawa wyposażona w inwerter o czasie podtrzymania 2h musi być testowana 

z uwagi na poprawność pracy. 

Po zainstalowaniu opraw oświetlenie ewakuacyjnego należy przeprowadzić testy jego 

działania oraz pomiary natężenia oświetlenia ewakuacyjnego (wszystkie zakończone protokolarnie). 

W przypadku stwierdzenia niedostatecznego natężenia oświetlenia zostaną zainstalowanie 

dodatkowe oprawy oświetlenia ewakuacyjnego. 

3.9. INSTALACJA SIŁOWA. 

Instalacja siłowa zostanie zasilona z oddziałowych rozdzielnic instalacji podstawowej: gniazda 

ogólnego przeznaczenia oraz z oddziałowych rozdzielnic instalacji rezerwowanej: gniazda przy 

stanowiskach prac oraz wybrane odbiory technologiczne. 
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Instalację elektryczne w pomieszczeniach technicznych należy wykonać instalację jako 

natynkową prowadzoną w korytach kablowych oraz rurkach PCV na uchwytach dystansowych dla 

przewodów pojedynczych, a także należy montować osprzęt o stopniu ochrony IP44. Instalacja 

prowadzona w pomieszczeniach będzie rozprowadzona od głównych tras poprzez puszki 

połączeniowo-rozgałęźne następnie do urządzeń. Puszki należy montować bezpośrednio na trasach 

kablowych oraz nad sufitami podwieszanymi. 

W pomieszczeniach typu łazienki ogólne należy przewidzieć okablowanie przewodem YKY 

(0,6/1kV) oraz osprzęt o stopniu ochrony IP55. 

Gniazda należy w pomieszczeniach montować: 

• Gniazda ogólnego przeznaczenia na wysokości 0,3m od podłogi wykończeniowej, 

• Gniazda w pomieszczeniach nad blatami roboczymi na wysokości 1,1m od podłogi 

wykończeniowej, 

• Gniazda w gabinetach lekarskich na wysokości 0,3,m od podłogi wykończeniowej, 

• Gniazda przy umywalkach na wysokości 1,4m od podłogi wykończeniowej, 

• Gniazda w pomieszczeniach bloku operacyjnego na wysokości 1,6m od podłogi 

wykończeniowej, 

• Gniazda w pomieszczeniach pobytu dzieci na wysokości 1,6m od podłogi wykończeniowej, 

• Gniazda w pomieszczeniach technicznych na wysokości 1,2m od połogi wykończeniowej, 

 

Przewiduje się wydzielone odbiory w rozdzielni TR oddziałowych dla odbiorów komputerowych 

oraz klap pożarowych zasilane z rezerwowanego zasilania. 

Wszystkie odbiory gniazd zostaną zabezpieczone wyłącznikiem nadmiarowym różnicowym 

o prądzie różnicowym 30mA stanowiącymi zabezpieczenie przeciążeniowe i zwarciowe, a także 

o podstawową ochronę przeciwporażeniową. 

Na poddaszu zostanie zainstalowana rozdzielnia RNW linią kablową z głównej rozdzielni RG. Z tej 

rozdzielni zostaną zainstalowane poszczególne odbiory mechaniczne: centrale wentylacyjne oraz 

agregat wody lodowej. 

3.10. INSTALACJA SPECJALNA MEDYCZNA. 

Projekt przewiduje zainstalowanie dla sal operacyjnych, zabiegowych oraz IOM wydzielonych 

rozdzielnic IT dla poszczególnych sal. Rozdzielnie IT z układem separacyjnym zostaną zasilone 

przez transformator separacyjny o mocy 6,3kV. W projekcie został zastosowany system MEDIX 

firmy Bender, dopuszcza się rozwiązanie równoważne. Każdy układ separacyjny z modułem 

zasilająco-kontrolującym oraz modułem lokalizacji uszkodzeń (doziemienia). Zasilanie podstawowe 

z urządzenia UPS poprzez rozdzielnię RIT-UPS, zasilanie drugostronne z sekcji podstawowej 

z rozdzielni RIT-RG. Kable zasilające tablicę IT z rozdzilni RIT-UPS wykonać kablami niepalnymi 
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NHXH – J PH90, instalacje odbiorcze na bloku operacyjnym wykonać kablami bezhaloganowymi 

N2XH. 

3.11. INSTALACJA ODGROMOWA, UZIEMIENIA I POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH. 

Do pomieszczenia rozdzielni głównej należy doprowadzić nowy płaskownik FeZn 40x5 z instalacji 

uziomu. Dodatkowo należy dla instalacji rozdzielnic IT doprowadzić oddzielny przewód uziemiający 

odseparowany od głównego transformatora. 

Do głównej szyny uziemiającej w rozdzielni głównej należy przyłączyć miejscowe szyny połączeń 

wyrównawczych przewodem LgYżo 25mm2. Od szyn należy połączyć wszystkie urządzenia metalowe, rury, 

osłony rozdzielnic, trasy kablowe, instalacje sanitarne, wyposażenia technologiczne przewodem miedzianym 

LgY żo 6mm2. 

Rozdzielnie piętrowe zostały wyposażone w system ochrony przeciwprzepięciowej zrealizowany za 

pomocą iskierników (ochronniki klasy II). Urządzenia elektryczne i elektroniczne (np. sterujące, techniki 

cyfrowej), których działanie może być w sposób niedopuszczalny zakłócone wysokimi wartościami napięć, 

wywołanych przepływem prądu piorunowego w urządzeniach piorunochronnych obiektu lub przepięciami 

łączeniowymi powinny być chronione za pomocą odgromników warystorowych (ochronniki klasy III) 

dostarczonych łącznie z urządzeniem. 

Budynek posiada istniejącą instalację odgromową.  

Po wykonaniu instalacji przeprowadzić należy badania odbiorcze i następnie sporządzić metrykę 

i protokoły badania urządzenia piorun ochronnego zgodnie z PN. 

3.12. INSTALACJA OCHRONY OD PORAŻEŃ. 

Ochronę od porażeń prądem elektrycznym od strony odbiorcy stanowiły będą środki ochrony zapewniające 

szybkie wyłączenie zasilania w przypadku pojawienia się niebezpiecznego napięcia dotykowego na 

przewodzących obudowach, osłonach lub konstrukcjach urządzeń, na skutek uszkodzenia izolacji 

podstawowej. Warunek ten zostanie spełniony przez zastosowanie wyłączników ochronnych 

różnicowoprądowych zapewniających samoczynne wyłączenie zasilania. 

Instalację wykonać zgodnie z PN „Ochrona przeciwporażeniowa” i PN „ Środki ochrony przed 

porażeniem prądem elektrycznym”. Zgodnie z Polskimi Normami zastosowano wyłączniki różnicowoprądowe, 

oddzielne przewody ochronne, izolowane przewody neutralne, magistralę uziemiającą oraz liczne uziemienia 

i połączenia wyrównawcze. 

Linie 3-faz. wykonane będą jako 5-przewodowe, a linie 1-faz. jako 3-przewodowe. Przewody PE 

w izolacji żółto – zielonej, przewody N w izolacji niebieskiej.  

Samoczynne wyłączenie zasilania powinien zapewnić (w każdym miejscu instalacji) odpowiedni prąd 

zwarciowy powstały w przypadku zwarcia pomiędzy przewodem fazowym i przewodem ochronnym lub 

częścią przewodzącą dostępną. 

Po wykonaniu instalacji należy przeprowadzić pomiary oporności uziemienia oraz skuteczności 

ochrony od porażeń. 
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Ze względu na szczególne warunki w salach operacyjnych zastosowano dodatkowe środki 

bezpieczeństwa: 

• Obwody gniazd wtyczkowych zostaną zasilone poprzez transformatory separacyjne, 

zapewniające niezawodne elektryczne oddzielenie obwodu wtórnego od obwodu pierwotnego, 

do kontroli stanu izolacji z sygnalizacją stanu zagrożenia. 

• Miejscowe polaczenia wyrównawcze, łączące wszystkie metalowe elementy instalacji 

sanitarnych, opraw oświetleniowych, bolce gniazd wtyczkowych, podłogę antyelektrostatyczną 

i wszystkie przedmioty metalowe połączone będą ze sobą, w celu wyrównania potencjałów, 

przewody wyrównawcze należy prowadzić do listew wyrównawczych w szachtach, listwy te 

należy podłączyć do głównej szyny wyrównawczej. 

3.13. WYKONANIE, PRÓBY I ODBIORY TECHNICZNE. 

Instalacje należy wykonać i odebrać zgodnie z: 

• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie, 

• Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 

• Zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami BHP, P.POŻ. I SANEPID, 

• Wymaganiami montażowymi producentów zastosowanych urządzeń, 

• Obowiązującymi przepisami i normami, 

• Zwraca się szczególną uwagę na przestrzeganie przepisów BHP – praca na wysokości: na 

dachu, 

• Wszystkie materiały winne być dopuszczone do stosowania w budownictwie i oznaczone 

znakiem CE a ponadto zastosowane materiały i urządzenia powinny posiadać atesty 

higieniczne wydane przez Państwowy Zakład Higieny oraz certyfikaty Polskiego Centrum 

Badań i Certyfikacji lub Centralnego Ośrodka Badania Rozwoju Techniki Instalacyjnej Instal 

lub Deklaracje zgodności. 

• Wszystkie urządzenia i materiały przyjęte w projekcie są przykładowe i służą wyłącznie do 

określenia standardu. Ostateczny dobór urządzeń i materiałów zostanie dokonany w trakcie 

realizacji robót spośród wskazanych w projekcie lub równoważnych. 

• Oprzewodowanie instalacji wykonano dla urządzeń przyjętych w niniejszym opracowaniu. 

Projektowane urządzenia mogą być zastąpione urządzeniami innych producentów pod 

warunkiem spełnienia identycznych warunków technicznych, co urządzenia projektowane oraz 

posiadające świadectwa homologacyjne dopuszczające do stosowania na terenie Polski. 

• Trasy kablowe skoordynować należy przed montażem z Wykonawcami innych branż 

i wcześniej wykonanymi instalacjami. 

• Przed złożeniem zamówienia na rozdzielnice i wykonaniem instalacji zasilania odbiorników 

technologicznych należy uzyskać potwierdzenie Dostawcy urządzeń, że sposób montażu, 

moce, napięcie i prądy znamionowe urządzeń są zgodne z założeniami w projekcie. 
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3.14. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA I POMIARY. 

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Inwestorowi następujących dokumentów: 

• projekt techniczny, w którym naniesiono ewentualne zmiany, 

• protokoły pomiarów, 

• protokoły uruchomienia, 

• oświadczenie, że instalacja została wykonana zgodnie z projektem, obowiązującymi 

przepisami techniczno-budowlanymi, oraz zasadami wiedzy technicznej i że nadaje się do 

eksploatacji. 

Nadrzędnym projektem jest projekt architektoniczny. Ze względu na jego charakter i specyfikę, 

wszystkie instalacje należy prowadzić w uzgodnieniu z głównym projektantem. 

3.15. WYTYCZNE DLA BRANŻ. 

3.15.1. WYTYCZNE BHP. 

• W tablicy elektrycznej będą wykonane osobne szyny „N” i „PE”. 

• Części dostępne w urządzeniach energetycznych i elektrycznych (np. rozdzielnia) będą 

osłonięte. Osłony wykonać w taki sposób, aby zabezpieczały, przed przypadkowym 

dotknięciem. 

• Wszystkie urządzenia i materiały powinny posiadać aktualne certyfikaty i atesty. 

• Należy wykonać właściwe badania i pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej dla 

wszystkich urządzeń elektrycznych. 

• Wszelkie prace montażowe urządzeń, należy prowadzić, zgodnie z Instrukcją Producenta, 

dostarczona łącznie z urządzeniem, ewentualnie elementem instalacji elektrycznej. 

• Należy powierzyć eksploatację urządzeń elektroenergetycznych osobom przeszkolonym, 

posiadającym właściwe kwalifikacje uprawniające do obsługi tych urządzeń. 

 

3.15.2. WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH I MONTAŻOWYCH. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją projektową 

i stosowane metody wykonywania robót. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia łatwego dostępu do 

wszystkich urządzeń dla celów konserwacji i napraw. Wyspecyfikowane materiały należy przed zamówieniem 

zweryfikować i ewentualnie skorygować. 

Wykonawca powinien dostarczyć i zainstalować wszystkie oznaczenia instalacji i urządzeń, które są 

wymagane przez Polskie Normy, oraz praktykę budowlaną. Oznaczenia muszą być zgodne z dokumentacją 

powykonawczą. 
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4. OŚWIADCZENIA PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO 
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5. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO  
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6. SPIS RYSUNKÓW 

Lp. Opis rysunku Numer rysunku Skala 

1 Rzut piwnicy. Budynek A1. Oświetlenie. PW-E-PA-0_R01_00 1:100 

2 Rzut niskiego parteru. Budynek A1. Oświetlenie. PW-E-PA-0_R02_00 1:100 

3 Rzut wysokiego parteru. Budynek A1. Oświetlenie. PW-E-PA-0_R03_00 1:100 

4 Rzut poziomu +1. Budynek A1. Oświetlenie. PW-E-PA-0_R04_00 1:100 

5 Rzut poziomu ++2. Budynek A1. Oświetlenie. PW-E-PA-0_R05_00 1:100 

6 Rzut poddasza. Budynek A1. Oświetlenie. PW-E-PA-0_R06_00 1:100 

7 Rzut piwnicy. Budynek A1. Siła. PW-E-PA-0_R11_00 1:100 

8 Rzut niskiego parteru. Budynek A1. Siła. PW-E-PA-0_R12_00 1:100 

9 Rzut wysokiego parteru. Budynek A1. Siła. PW-E-PA-0_R13_00 1:100 

10 Rzut poziomu +1. Budynek A1. Siła. PW-E-PA-0_R14_00 1:100 

11 Rzut poziomu +2. Budynek A1. Siła. PW-E-PA-0_R15_00 1:100 

12 Rzut poddasza. Budynek A1. Siła. PW-E-PA-0_R16_00 1:100 

13 Schemat rozdzielni TN PW-E-SCH-0_R01_00 - 

14 Schemat rozdzielni TR PW-E-SCH-0_R02_00 - 

15 Schemat rozdzielni RNW PW-E-SCH-0_R03_00 - 

16 Schemat rozdzielni RIT-RG PW-E-SCH-0_R04_00 - 

17 Schemat rozdzielni RIT-UPS PW-E-SCH-0_R05_00 - 

18 Schemat rozdziału UPS PW-E-SCH-0_R06_00 - 

19 Schemat rozdzielni TNII/2 i TRII/2 PW-E-A1-II-2-10 - 

20 Schemat rozdzielni TNI/1 i TRI/1 PW-E-A1-I-1-13 - 

21 Schemat rozdzielni TNI/2 i TRI/2 PW-E-A1-I-2-14 - 

22 Schemat rozdzielni TNWP/1 i TRWP/1 PW-E-A1-WP-1-16 - 

23 Schemat rozdzielni TNWP/2 i TRWP/2 PW-E-A1-WP-2-17 - 

24 Schemat rozdzielni TNWP/3 i TRWP/3 PW-E-A1-WP-3-18 - 

25 Schemat rozdzielni TNNP/2 i TRNP/2 PW-E-A1-NP-2-20 - 

26 Schemat rozdzielni TNNP/3 i TRNP/3 PW-E-A1-NP-3-21 - 

27 Schemat rozdzielni TNNP/6 i TRNP/6 PW-E-A1-NP-6-22 - 

28 Schemat rozdzielni IT41 PW-E-A1-WP_IT41-02 - 

29 Schemat rozdzielni IT63 PW-E-A1-II_IT63-03 - 

30 Schemat rozdzielni IT62 PW-E-A1-II_IT62-04 - 

31 Schemat rozdzielni IT61 PW-E-A1-II_IT61-05 - 
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32 Schemat rozdzielni IT51 PW-E-A1-I_IT51-06 - 

33 Schemat rozdzielni IT52 PW-E-A1-I_IT52-07 - 

34 Schemat rozdzielni IT53 PW-E-A1-I_IT53-08 - 

35 Schemat rozdzielni IT54 PW-E-A1-I_IT54-09 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


