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Oświadczenia projektanta i sprawdzaj ącego o zgodno ści dokumentacji 
z obowi ązującymi przepisami 

 
 
 
 
 
 

Warszawa, sierpień  2011r. 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 

Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dnia 17 sierpnia 2006 roku Prawo budowlane 

(Dz. U. Nr 156 z 2006r. poz. 1118 z późniejszymi zmianami) 

 

Oświadczamy, Ŝe Projekt wykonawczy instalacji ciepła technologiczne go o 

parametrach stałych CTS i wody chłodniczej  w budynku A2 Szpitala 

Ginekologiczno-PołoŜniczego  im. Św. Rodziny przy ul. Madalińskiego  w Warszawie 

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej 

i jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma słuŜyć. 
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mgr inŜ. Anna GiŜyńska 
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Kopie uprawnie ń projektantów do pełnienia samodzielnych funkcji 
w budownictwie oraz za świadczenia o członkostwie w Izbie In Ŝynierów 

Budownictwa. 
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  II.    OPIS TECHNICZNY 
 

1 . Podstawa opracowania 
- Projekt wykonawczy instalacji wentylacji mech. budynek A2 opracowywany 

równolegle, 
- Projekt wykonawczy węzła cieplnego budynek A1, opracowany równolegle, 
- Projekt wykonawczy architektoniczny budynek A2, opracowany równolegle, 
- Umowa z Inwestorem, 
- Uzgodnienia międzybranŜowe. 

 
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 przeciwpoŜarowej budynków i innych obiektów budowlanych i 
terenów (Dz. U. nr 80, poz. 563). 
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 czerwca 2003r. w 
sprawie przeciwpoŜarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg poŜarowych (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 cięŜarów (Dz.U. 26 poz. 313 z późn. zm.)" 

Polskie normy 
• PN-91/B-02420 Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych 
•  
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3. Temat i zakres opracowania  
   Tematem niniejszego opracowania jest instalacja ciepła technologicznego  
o parametrach stałych 70/50oC dla nagrzewnic wtórnych w centralach 
wentylacyjnch i dla nagrzewnic w szafach klimatyzacyjnych oraz instalacja wody 
chłodniczej dla chłodnic  w szafach klimatyzacyjnych i centralach wentylacyjnych  
obsługujących wentylację budynku A2   Szpitala Ginekologiczno-PołoŜniczego im. 
Św. Rodziny w Warszawie przy ul. Madalińskiego . 
 
3 . Opis stanu istniej ącego  
Zamontowane  i przekazane do uŜytkowania centrale wentylacyjne i szafa 
klimatyzacyjna obsługujące oddane do uŜytkowania piętro pierwsze budynku nie 
są i w przyszłości nie będą zasilane w czynniki – ciepło technologiczne o 
parametrach stałych oraz wodę chłodniczą. Nagrzewnice tych central podłączone 
są do instalacji ciepła technolopgicznego o parametrach zmiennych ( patrz projekt 
instalacji CTZ bud A2) i są wyposaŜone we własne agregaty chłodnicze. 

        W budynku A2 szpitala nie były dotychczs wykonywane instalacje CTS i wody 
chłodniczej. 

4 . Instalacja ciepła technologicznego o parametrac h stałych  70/50 oC  
 

     4.1.Opis instalacji 
 
W budynku A2 projektuje się instalację ciepła technologicznego o parametrach 
stałych 70/50°C pompow ą zasilaną z kotłowni (docelowo w ciepło uzyskiwane  
z kogeneracji).   
Od rozdzielaczy cts wyprowadzona będzie jedna  gałąź  instalacji dla budynku A1 
i jedna dla budynku A2. 
   Nowoprojektowana instalacja cts  poprowadzona jest z rozdzielaczy  cts pod 

stropem korytarza piwnicy budynku A1 do pom. wentylatorni na poziomie piwncy -
7,30 budynku A2 skąd pionem poprowadzona jest na poziom piwnicy -11,70. Dalej 
poprowadzona jest do podrozdzielaczy CTS zlokalizowanych w poszczególnych 
wentylatorniach   
Przewody instalacji cts  prowadzić na wysokościach i ze spadkami pokazanymi na 
rozwinięciu. W najwyŜszych 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 nagrzewnice w centralach 
ustawionych na podłodze (na ich króćcach spustowych naleŜy zamontować kurki 
spustowe ) oraz przez zwory montowane w najniŜszych punktach instalacji. 
Kompensacja wydłuŜeń 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 poŜarowego 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 
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             dn 40 mm      -   co 3.0 m 
             dn 50 mm      -   co 3.5 m 
               dn 65 mm      -   co 3.8 m 
             dn 80mm       -   co 4,0 m 
             dn 100mm    -    co 4,5 m 
 
 
   

       Na przewodach powrotnych za nagrzewnicami central przewidziano miejsce na 
zamontowanie węzła regulacyjnego, umoŜliwiającego automatyczną regulację 
wydajności nagrzewnicy. W projekcie zastosowano dwa typy węzłow : 
  a/ węzeł regulacyjny dla nagrzewnic w szafach klimatyzacyjnych – węzeł typ a : 
      składa się z zaworu regulacyjnego trójdrogowego, pompki obiegowej, zaworu 
równowaŜącego Hydrocontrol R1 , zaworu zwrotnego oraz filtrów, zaworów 
odcinających, manometrów i termometrów.  
  b/ węzeł regulacyjny dla nagrzewnic wtórnych w centralach wentylacyjnych – węzeł 
typ b 
   składa się z zaworu regulacyjnego trójdrogowego, zaworu równowaŜącego 
Hydrocontrol R1 , oraz filtrów, zaworów odcinających, manometrów i termometrów.  
 
 
Schemat węzłów  regulacyjnych pokazano na rozwinięciu instalacji CTS . Zawory 
regulacyjne dostarczane są w komplecie  z centralami wentylacyjnymi i szafami 
klimatyzacyjnymi. Dobór pozostałych elementów węzłów regulacyjnych podano na 
rozwinięciu.  
 
Zabezpieczenie instalacji przed wzrostem ciśnienia oraz napełnianie w węźle 
cieplnym. 
Wentylatornia PII/2 
    Centrala 14KN 

   zapotrzebowanie ciepła       Q cts = 11,0 kW 
 
       
Wentylatornia PII/5 
    rozdzielacze ctz nr 3 

   zapotrzebowanie ciepła       Q cts = 137,6 kW 
    

Wentylatornia PII/21 
    rozdzielacze ctz nr 4 

   zapotrzebowanie ciepła       Q ctz = 109,4 kW 
 

Wentylatornia PII/21 
    rozdzielacze ctz nr 5 

   zapotrzebowanie ciepła       Q ctz = 155,74 kW 
    
 

Wentylatornia PI/94 
    rozdzielacze ctz nr 1 

   zapotrzebowanie ciepła       Q ctz =100,7kW 
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Razem zapotrzebowanie ciepła ctz wynosi   Q=414,3kW 
Wymagane ciśnienie dyspozycyjne dla instalacji cts w nowym budynku Hd=19,4kPa 
 

 
Razem zapotrzebowanie ciepła cts dla budynku A1 i A2  wynosi   Q=478,43kW 
Ciśnienie dyspozycyjne dla instalacji cts     Hd=45kPa 

 
4.2.Przewody  

- 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 
 

 
4.3.Armatura 

- 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 węŜa o parametrach 

t=100OC, pn= 1.0 MPa,  
-   zawory równowaŜące typ Hydrocontrol R1 prod. firmy Oventrop , 

        -    zawory równowaŜące kołnierzowe typ Hydrocontrol FR prod. firmy Oventrop 
- filtr magnetyczny typ IFM prod INFRACOR – Gdańsk, przedstawiciel                                                                                                                                             

Warszawa ul. Toruńska 92, 
- odpowietrzniki automatyczne z zaworami stopowymi np. szwajcarskie 

TACO-HY-VENT,lub Oventrop 
- 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, 
- pompy obiegowe Wilo typ WILO STAR RS 25/4, WILO STRATOS PICO  
- zawór zwrotny t=100OC, pn= 1.0 MPa, 

-  
 

4.4.Zabezpieczenie antykorozyjne 
Rozdzielacze naleŜy 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. 
 
 
4.5.Izolacja przewodów 
      Izolację naleŜy  wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  
z dnia 6 listopada 2008r  z elementów z pianki poliuretanowej posiadającej atest  
„niepalności ”  np. firmy Thermaflex  lub z otulin z wełny mineralnej pokrytej 
zbrojonym płaszczem z folii aluminiowej typ 7300ALU firmy ISOVER. 

     grubość izolacji:                                                                           
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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 skrzyŜowaniach przewodów ½ w/w 
wymagań. 
 
5.Instalacja wody chłodniczej  

    5.1. Instalacja czynnika chłodniczego (35% roztwór glikolu 
polipropylenowego) o parametrach 7/12 oC 
 
     Czynnikiem chłodniczym  dla chłodnic w nowoprojektowanych  centralach  
klimatyzacyjnych  jest 35% roztwór glikolu propylenowego  o parametrach 7/12oC.  
  Źródłem wody chłodniczej będzie agregat wody chłodniczej ustawiony  
w wentylatorni na 3 piętrze budynku  A2  dostarczajacy czynnik do chłodnic central 
ustawionych na 3 piętrze budynku A2 oraz na poddaszu budynku A1 oraz 
agregatornia chłodnicza zlokalizowana w budynku technicznym 
Z budynku technicznego woda chłodnicza będzie poprowadzona przyłaczem 
instalacji wody chłodniczej na poziom piwnicy -7,30 budynku A2, skąd zostanie 
poprowadzona na poziom piwnicy -11,70. Rozprowadzenie instalacji wody 
chłodniczej pod stropem piwnicy -11,70 do podrozdzielaczy wody chłodniczej 
zlokalizowanych w poszczególnych wentylatorniach. 

    Przewody prowadzić na wysokościach i ze spadkami pokazanymi na 
rozwinięciu. W najwyŜszych 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 naleŜy zamontować kurki 
spustowe) oraz zwory montowane w najniŜszych punktach instalacji . 

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

Kompensacja wydłuŜeń 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 poŜarowego masą ognioodporną elastyczną o 120 minutowej 
odporności ogniowej ( np. HILTI  CP61S klasa odporności ogniowej F2). 
    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 65 mm      -   co 3.8 m 
             dn 80mm       -   co 4,0 m 
             dn 100mm    -    co 4,5 m 
dn 100mm -200mm   -    co 5 m 
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       Na przewodach powrotnych za chłodnicami  centrali  przewidziano miejsce na 
zamontowanie węzła regulacyjnego umoŜliwiającego automatyczną regulację 
wydajności chłodnicy. KaŜdy z węzłów składa się z zaworu regulacyjnego 
trójdrogowego, zaworu równowaŜącego Hydrocontrol R1 oraz filtrów, zaworów 
odcinających, manometrów i termometrów. Schemat węzła regulacyjnego dołączono 
do projektu. Dostawa zaworu regulacyjnego w komplecie z dostawą centrali  . Dobór 
pozostałych elementów węzłów regulacyjnych podano na rozwinięciu.  
Zabezpieczenie instalacji przed wzrostem ciśnienia w zespole hydraulicznym 
agregatu wody chłodniczej w budynku A2 oraz w pom. agregatorni w budynku 
technicznym  
Regulacja instalacji odbywa się przy pomocy zaworów równowaŜących Hydrocontrol 
R1, montowanych na przewodach powrotnych z chłodnic i na instalacji wody 
chłodniczej  
Zapotrzebowanie czynnika chłodniczego 
Wentylatornia III/57w 3 pi ętro rozdzielacze wch nr1 
             zapotrzebowanie chłodu   Qch=99,2k W 

   ciśnienie dyspozycyjne              Hd=34,8kPa 
Dobrano agregat wody firmy TRANE: 
      -Agregat  typ CCUH230  szt1  
       -Moduł hydrauliczny typ HDM2,2 SA szt 1  
       -Skraplacz typ EAV8S7111 H1VENT (1X1) szt. 2 (USTAWIONE NA DACHU) 
Wraz z rozruchem agregatów   

Piwnica budynku         
     Wentylatornia PII/2 
    Centrala 14KN 

   zapotrzebowanie chłodu       Q ch = 25,1kW 
 
       
Wentylatornia PII/5 
    rozdzielacze wch nr 3 

   zapotrzebowanie chłodu       Q ch = 190,49 kW 
    

Wentylatornia PII/21 
    rozdzielacze wch nr 4 

   zapotrzebowanie chłodu      Q ch = 232,5 kW 
 

Wentylatornia PI/94 
    rozdzielacze ctz nr 2 

   zapotrzebowanie chłodu       Q ctz =92,5kW 
    

 
Razem zapotrzebowanie chłodu  wynosi   Q=540,59kW 
Ciśnienie dyspozycyjne na wejściu przyłączqa wody chłodniczej do budynku A2 
Hd=76,58kPa 
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5.2.Przewody  

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

 
5.3.Armatura 

- zawory kulowe kołnierzowe, pn= 0,6 MPa 
- zawory kulowe gwintowe, pn= 0,6MPa 
- zawory kulowe spustowe gwintowe ze złączką do węŜa, pn= 0,6 MPa 
- zawory zwrotne gwintowe, pn= 0,6 MPa 
-     zawory równowaŜące typ Hydrocontrol R1 prod. firmy Oventrop  

-     zawory odcinające  typ Hydrocontrol A  prod. firmy Oventrop 
 -   filtr magnetyczny typ IFM prod INFRACOR – Gdańsk, przedstawiciel                                                                 

Warszawa ul. Toruńska 92 
- odpowietrzniki automatyczne z zaworami stopowymi np. szwajcarskie 

TACO-HY-VENT lub Oventrop 
- 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 
 

 
5.4.Izolacja przewodów 

      Izolację naleŜy wykonać zgodnie z wymogami normy PN-B-02421:2000r  
Do izolacji termicznej naleŜy zastosować otuliny z materiału  o zamkniętej 
strukturze komórkowej np. syntetyczny kauczuk ARMAFLEX Zastosowana 
izolacja powinna posiadać aktualny atest.        
                         dla Φ25mm     grubość 20mm 
                         dla Φ32-50mm    grubość 25mm 
                         dla Φ65mm   grubość 30mm 
                         dla Φ80mm   grubość 35mm 

                              dla Φ100mm   grubość 35mm 
                             powyzej Φ100mm   grubość 35mm 
 
 
5.5.Zabezpieczenie antykorozyjne 

Przewody naleŜy 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 
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6. Płukanie i próba szczelno ści  

 

Badania szczelności instalacji naleŜy przeprowadzić przed pomalowaniem 
elementów instalacji i wykonaniem izolacji termicznej i zakryciem instalacji. 
Badanie na zimno naleŜy przeprowadzić zgodnie z Warunkami Technicznymi 
Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych. 
Badanie naleŜy przeprowadzić przy ciśnieniu próbnym: 
pp = ps + 0,2 [MPa]  pp = 0,4 MPa 
W czasie przeprowadzenia próby szczelności instalacji w stanie zimnym, 
połączonym z płukaniem zładu wszystkie zawory przelotowe i regulacyjne muszą 
znajdować się w połoŜeniu 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 naleŜy dokonać 
dokładnych oględzin całej instalacji. 
Po uzyskaniu pozytywnego wyniku próby szczelności na zimno naleŜy 
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 uwaŜa się za pozytywny, jeŜeli cała instalacja nie 
wykazuje przecieków ani roszenia, a po ochłodzeniu nie stwierdza się trwałych 
odkształceń.    
W celu zapobieŜenia odkładania się osadu wapnia i powstawaniu korozji 
wewnętrznej naleŜy 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 automatyc znej regulacji 
zamontowa ć wstawki rurowe. 

.                   
 

7.Wykonanie i odbiór robót 
Wykonanie i odbiór robót naleŜy 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 ppoŜ. 
 

8. Wytyczne bran Ŝowe  
a/ projekt wod-kan 

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

- otwory dla przewodów 
 
9. Uwagi ko ńcowe 
• 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), 
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• Badania szczelności instalacji naleŜy przeprowadzić przed wykonaniem izolacji 
termicznej. Badanie naleŜy przeprowadzić zgodnie z Warunkami Technicznymi 
i wytycznymi producenta. 

• MontaŜ rurociągów i urządzeń musi być prowadzony przez firmę posiadającą 
odpowiednie uprawnienia i zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, 
• MontaŜ instalacji z tworzyw sztucznych naleŜy wykonać zgodnie z wytycznymi 
opracowanymi przez producenta. Wskazane jest zlecenie wykonania instalacji firmie 
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 naleŜy eksploatować i konserwować 
zgodnie z DTR producentów i obowiązującymi przepisami BHP, 

• Przed przystąpieniem do montaŜu naleŜy 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 uŜytych 
w projektowanych instalacjach. 

• Rozruchu urządzeń dokonać z udziałem wykonawcy i przedstawiciela 
Inwestora. 
 
UWAGI: 
W celu dokonania kompletnych oblicze ń i rozwi ązań technicznych w projekcie 
wskazano konkretne urz ądzenia. Urz ądzenia te nale Ŝy traktowa ć jako 
przykładowe. Nie wyklucza to mo Ŝliwo ści zastosowania innych urz ądzeń 
o równowa Ŝnych parametrach technicznych. W przypadku zamiany urządzeń 
naleŜy przeprojektowa ć instalacje, których ewentualne zmiany dotycz ą. 
 
PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO 
ZAPOZNANIA SIĘ ZE WSZYSTKIMI OPRACOWANIAMI BRANśOWYMI. W 
PRZYPADKU ZAUWAśENIA NIEZGODNOŚCI LUB BRAKÓW W PROJEKCIE 
WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO BEZZWŁOCZNEGO 
SKONTAKTOWANIA SIĘ Z PROJEKTANTEM W CELU WYJAŚNIENIA 
NIEZGODNOŚCI LUB UZUPEŁNIENIU BRAKÓW. 
 
 

Opracowała 
 
 

mgr inŜ. Anna GiŜyńska 
 


