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                                                    Oświadczenie

  Oświadczam,  Ŝe  projekt  budowlany  zamienny  (dotyczy  zmian  nieistotnych)  instalacji
elektrycznych związanych z termomodernizacją  budynku ośrodka zdrowia we Wrzosowie
nr  54,  dz.  nr  122  obręb  Wrzosowo,  gmina  Dygowo  został  sporządzony  zgodnie
z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
 

Autor mgr inŜ. Jacek Jędrzejewski
upr. UAN/U/7342/36/91

Sprawdzający mgr inŜ. Bogumiła Pozorska
upr. GT-V-63/112/77



Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-11-25 roku przez:

Pan Jacek JĘDRZEJEWSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/2499/01

adres zamieszkania ul. Budowlana 4 b/8, 78-100 KOŁOBRZEG

jest członkiem Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2015-01-01 do 2015-12-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Zygmunt Meyer, Przewodniczący Rady Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

ZAP-ZHU-CUT-6VV *





Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-12-10 roku przez:

Pani Bogumiła POZORSKA o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/2500/01

adres zamieszkania ul. Kupiecka 2-4/82, 78-100 KOŁOBRZEG

jest członkiem Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2015-01-01 do 2015-12-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Zygmunt Meyer, Przewodniczący Rady Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.
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2.   PRZEDMIOT OPRACOWANIA  

       Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zamienny (dotyczy zmian nieistotnych)
instalacji  elektrycznych  związanych  z  termomodernizacją  budynku  ośrodka  zdrowia  we
Wrzosowie nr 54, dz. nr 122 obręb Wrzosowo, gmina Dygowo.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

3.1. Zlecenie Inwestora.
3.2. Inwentaryzacja urządzeń i instalacji elektrycznych na obiekcie
3.3. Projekty branŜowe. 
3.4. Uzgodnienia z Inwestorem.
3.5. Obowiązujące normy, przepisy i zarządzenia.

4. ZAKRES OPRACOWANIA

4.1. Stan istniejący.
4.2. Rozwiązania projektowe.
4.4. Ochrona dodatkowa od poraŜeń.
4.5. Uwagi końcowe.

5. OPIS TECHNICZNY

5.1. Stan istniejący.

      Istniejące instalacje elektryczne w budynku (piwnice, parter) naleŜy zdemontować. Instalacje
na pietrze bez zmian. 

5.2. Rozwiązania projektowe.

5.2.1. Zasilanie i rozdzielnice.

    Zasilanie projektowanych rozdzielnic w piwnicy i ośrodku zdrowia wykonać kablami typu
YKY  5x10mm2  ze  złącza  kablowo-pomiarowego  wg  oddzielnego  opracowania. Kable
w budynku układać w rurach ochronnych ø 47, mocowanych na uchwytach i p/t.
    Rozdzielnicę ośrodka zdrowia wykonać w obudowie wnękowej IP43. Instalować w miejscu
istniejącej, którą zdemontować. WyposaŜenie rozdzielnicy zgodnie ze schematem ideowym. 
Rozdzielnicę  piwnicy  wykonać  w  obudowie  naściennej  IP65.  Instalować  w  miejscu  jak
pokazano na rys. 1. WyposaŜenie rozdzielnicy zgodnie ze schematem ideowym.
   Z rozdzielnicy piwnicy zasilić rozdzielnicę przedszkola przewodem YDY 5x6mm2. Przewód
układać w rurze ochronnej ø 37 p/t.

5.2.2. Instalacja oświetleniowa i gniazd wtyczkowych.

  Oświetlenie  poszczególnych  pomieszczeń  projektuje  ledowe  i  energooszczędne
świetlówkowe. Typy opraw pokazano na rys. 1 i 3. Przewody  zasilające typu YDYp 3/4x1,5mm2

750V prowadzić pod tynkiem w bruździe (parter) i w rurach ochronnych  ø 18 na uchwytach
(piwnica). Stosować osprzęt podtynkowy lub odpowiednio szczelny IP 44. 
       Gniazda wtyczkowe  zasilić przewodem typu YDYp 3x2,5/1,5mm2 750V. Przewody układać
pod tynkiem w bruździe (parter) i w rurach ochronnych ø 18 na uchwytach (piwnica). Stosować
osprzęt podtynkowy lub odpowiednio szczelny IP 44. 
  W  pomieszczeniach  przedszkola  projektuje  się  wymianę  oświetlenia  Ŝarowego



i świetlówkowego na ledowe w następujących ilościach:
1. oprawy porcelanowe Ŝarowe 1x60W szt 4 na oprawy odpowiednik led szt 4
2. oprawy świetlówkowe 2x36W z rastrem szt 12 na oprawy odpowiednik led szt 12
3. oprawy świetlówkowe 2x36W z kloszem szt 8 na oprawy odpowiednik led szt 8 
4. oprawy świetlikowe 2x18W szt 3 na oprawy odpowiednik led szt 3

5.3. Ochrona dodatkowa od poraŜeń.

       Jako system ochrony dodatkowej od poraŜeń przyjęto samoczynne wyłączenie zasilania.
Przewody ochronne PE poszczególnych instalacji  odbiorczych naleŜy prowadzić  jako 5-ty w
instalacji  3-fazowej  i  3-ci  w instalacji  1-fazowej  .  Przewód ochronny powinien mieć  barwę
zielono-Ŝółtą lub odpowiednio oznaczoną końcówkę.

5.5. Uwagi końcowe.

1.  Instalacje elektryczne wykonać  zgodnie z projektem technicznym oraz  z obowiązującymi
„Warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montaŜowych”  -  część  V
„Instalacje elektryczne”. 
2.  Przed  oddaniem instalacji  do  eksploatacji  wykonać  sprawdzenie  warunku  samoczynnego
wyłączenia,  pomiary  izolacji  kabli  i  przewodów  wraz  ze  sporządzeniem  odpowiednich
protokołów.
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