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1. Dokumentacja formalno-prawna 

 
 

OŚWIADCZENIE 
O SPORZĄDZENIU PROJEKTU WYKONAWCZEGO 

 

 

 Zgodnie z art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (t.jedn. Dz.U. z 2016r. 
poz.290 z późn. zm.) niniejszym oświadczam, że projekt budowlany (branża elektryczna) pn:  
„Projekt dedykowanej instalacji zasilającej dla infrastruktury teleinformatycznej 
w PowiatowymCentrum Medycznym w Grójcu”, sporządzony w grudniu 2016r. dla inwestora: 
Powiatowego centrum Medycznego w Grójcu jest kompletny oraz został sporządzony zgodne  
z obowiązującymi przepisami oraz zasadami aktualnej wiedzy technicznej. 
 

mgr inż. Wiesław Byrecki 
 upr. GP-III-7342/71/91 
 

 

mgr inż. Alicja Byrecka 
 upr. GP-III-7342/74/91    
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Kopie dokumentów stwierdzających posiadane przygotowanie zawodowe 
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Kopie zaświadczeń Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa 
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2. Podstawa opracowania 
1. Umowa nr Z-19/2016 z dnia 10.11.2016r. na wykonanie dokumentacji projektowo 

kosztorysowej, dotyczącej stworzenia infrastruktury teleinformatycznej,  w zakresie 
objętym projektem pn. „Poprawa jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych dzięki 
wdrożeniu e-usług w Powiatowym Centrum Medycznym w Grójcu”. 

2. Studium wykonalności „Poprawa jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych dzięki 
wdrożeniu e-usług w Powiatowym Centrum Medycznym w Grójcu”. 

3. Podkłady architektoniczne przekazane przez Inwestora. 

4. Ustalenia z Inwestorem. 

5. Przeprowadzone wizje lokalne oraz inwentaryzacja do celów projektowych. 

6. Obowiązujące przepisy i normy. 

 

3. Zakres opracowania 
Projekt zakresem swym obejmuje: 

- dedykowaną instalację elektryczną w budynku „B” 

- dedykowaną instalację elektryczną w budynku kotłowni „C” 

- dedykowaną instalację elektryczną w budynku kuchni „K” 

- dedykowaną instalację elektryczną w budynku głównym „G” 
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4. Opis projektowanych urządzeń 
 

4.1 Dedykowana instalacja w budynku „B” 

Dla zasilenia projektowanej sieci dedykowanej w tym budynku ( obejmującej pomieszczenia tylko na 
1 piętrze ) wykorzystano istniejącą  tablicę  T3, zainstalowaną na korytarzu tej kondygnacji. Istniejące 
pola rezerwowe na tablicy  T3 należy wyposażyć – zgodnie z rys. nr PW-E18, a w polu zasilania tablicy 
T3 umieszczonym na tablicy TG ( piwnice ) wymienić istniejące zabezpieczenia  40 A,  
na zabezpieczenia o prądzie 50 A. 
 

4.2 Dedykowana instalacja w budynku kotłowni „C” 

Dla zasilenia projektowanej sieci dedykowanej w tym budynku wykorzystano istniejącą rozdzielnię 
RKotłownia-1 ( RK1 ), zainstalowaną w miejscu wskazanym na planie – rys. nr PW-E3. Rozdzielnię tą 
należy rozbudować, dokładając naścienną  jednorzędową rozdzielnicę  12 polową z drzwiczkami,  
a w niej umieścić zabezpieczenia projektowanych obwodów – zgodnie z rys. nr PW-E19. 
 

 

4.3 Dedykowana instalacja w budynku kuchni „K” 

Dla potrzeb sieci dedykowanej w tym budynku zaprojektowano budowę  tablicy TK-K, którą 
zainstalować  należy w istniejącej rozdzielni  RG,  usytuowanej przy pochylni w budynku kuchni. 
Projektowaną tablicę TK-K zasilić bezpośrednio z rozdzielni RG – zgodnie z rys. nr PW-E17 i PW-E20. 

 

4.4 Dedykowana instalacja w budynku głównym „G” 

Dla potrzeb sieci dedykowanej w tym budynku zaprojektowano główną rozdzielnię komputerową 
RGK, zainstalowaną w istniejącym szachcie budynku,  na poziomie piwnic. Rozdzielnię RGK 
zaprojektowano typu natynkowego (metalowa) np.: HAGER FW524WT , montowaną na istniejącej 
konstrukcji ( kątowniki ), wyposażoną w aparaturę zgodnie ze schematem – rys. nr PW-E17. 

Projektowaną rozdzielnię RGK zasilić wlz-tem, wykonanym kablem YKY  5 x 70 mm2, wyprowadzonym    
( zgodnie z ustaleniami z użytkownikiem ) z istniejącej rozdzielni RG, zlokalizowanej przy pochylni      
w budynku kuchni „K”. Rozdzielnia RG zasilona jest kablem YAKY 4 x 240 mm2  bezpośrednio                
z rozdzielni N.N. ( budynek „S” ).   

Dla potrzeb sieci dedykowanej instalowanej na poszczególnych kondygnacjach budynku „G” 
zaprojektowano na każdej kondygnacji tablice komputerowe „TK-G-1” –„TK-G 5”, zlokalizowane w 
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szachtach istniejących na każdej kondygnacji budynku ( lokalizację wskazano na poszczególnych 
rzutach budynku ). Projektowane tablice „TK-G0” – „TK-G5” zasilić należy odpowiednio przewodami 
YDY 5 x 6 mm2 lub YDY 5 x 10 mm2 z projektowanej rozdzielni  RGK ( piwnice ). Projektowane tablice 
wykonać w obudowach natynkowych 3 x 18 modułów, z drzwiczkami transparentnymi, stopień 
ochronności  IP40 .   

Całość wykonać zgodnie z rys. nr PW-E21 – PW-E28.  

W budynku „G” zlokalizowano pomieszczenie serwerowni. Dla zasilania urządzeń 
teleinformatycznych i technologicznych w tym pomieszczeniu zaprojektowano budowę tablicy „TKS”, 
skąd zasilane będą projektowane w serwerowni urządzenia  oraz obwód instalacji oświetleniowej 
 i gniazd ogólnego przeznaczenia – rys. nr PW-E13. Tablicę TKS wykonać w obudowie metalowej np.:  
HAGER FW324WT ( 3 x 24 moduły ) 

 
Zaprojektowano oprawy oświetleniowe np.: rastrowa nastropowa 4x24W z modułem awaryjnym PXF 
Lighting Capri T5 + AW 3h max. 58W, umożliwiającym pracę obsługi po zaniku napięcia. 
Tablicę TKS zasilić należy z projektowanej rozdzielni RGK (szacht - piwnice) wlz-tem  wykonanym 
kablem YKY  5 x 16 mm2. 

 

W budynku „G” zlokalizowano również pośrednie punkty dystrybucyjne „PD”.  
 
Punkty „PD” na kondygnacji 1, 3 i 4 zlokalizowano w nowoprojektowanych pomieszczeniach. 

Adaptację tych pomieszczeń ujęto oddzielnym opracowaniem – część konstrukcyjna.  
Ponieważ istniejąca sieć w budynku pracuje w układzie TN-C, w  pomieszczeniach tych należy 

zamontować oprawy oświetleniowe nastropowe 2 x 36 W, zasilone przewodem wyprowadzonym  
z odpowiednich projektowanych tablic piętrowych TK-G1, TK-G3 i TK-G4,  ( tablice te zlokalizowane są 
w pobliżu tych pomieszczeń i pracują w układzie TN-S ). 

Projektowaną instalację elektryczną wykonać zgodnie z rysunkami nr PW-E14, 15, 16. 
 

 

5. Układanie kabli i przewodów 

 

Kable i przewody w budynkach układać w kanałach kablowych, korytkach PCV mocowanych do 
stropu lub do ściany oraz podtynkowo w wykutych bruzdach. Przy przejściach przez stropy i ściany 
należy stosować rury ochronne. 

Obwody instalacji elektrycznej zasilające gniazda sieci dedykowanej wykonać należy przewodami 
typu YDYżo 3x2,5 mm2, wyprowadzonymi z odpowiednich tablic. Przewody w pomieszczeniach 
budynku C i K ułożyć w kanałach PCV (w odrębnej przegrodzie niż kable logiczne). W pomieszczeniach 
budynków B i G zgodnie z ustaleniami Inwestora wykonać podtynkowo.  
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Wiązać się to będzie z: 
 - wykuciem bruzd, 
-  usunięciem glazury na trasie prowadzenia przewodów, 
 - zaprawianiem i szpachlowaniem bruzd po ułożeniu przewodów 
- odtworzeniem glazury 
- malowaniem ścian w pomieszczeniu 
- sprzątanie pomieszczeń 
 
W pomieszczeniach serwerowni i punktów PD instalację wykonać podtynkowo. Przewody do 
zasilania szaf w serwerowni prowadzić na drabinkach kablowych. 

Miejsca usytuowania stanowisk komputerowych w budynku dokonano w oparciu o ustalenia         

z użytkownikiem. Dla potrzeb 1 stanowiska komputerowego zaprojektowano zestaw gniazd 

wyposażony w 3 gniazda elektryczne. Zaprojektowano gniazda elektryczne typu 3x2P+Z z kluczem 

(do połączeń przelotowych) np. prod. Legrand, montowane w puszce 8 – mio modułowej i wspólnej 

ramce wraz z modułami gniazd RJ 45. W pomieszczeniach OIOM i salach operacyjnych 

zastosować osprzęt antybakteryjny. 

   

 

 

 

6. Instalacja połączeń wyrównawczych 
 

W pomieszczeniu serwerowni zamontować lokalną szynę uziemiającą i połączyć ją do zacisku 

PE tablicy TKS przewodem LgY 16 mm2. Do szyny wyrównawczej wykonać połączenie szafy 

dystrybucyjnej i szafy serwerowej, wykładziny antystatycznej oraz wszelkie konstrukcje metalowe  

znajdujące się w pomieszczeniu serwerowni. 

Montowane korytka metalowe  i drabinki połączyć przewodem LgY 16 mm2 z pkt. PE tablic.  

 

 

 

7. Instalacja przeciwporażeniowa 
 

Większość instalacji elektrycznych w obiektach PCM pracuje w układzie sieciowym TN-C. 

Dedykowaną instalację elektryczną zaprojektowano w układzie TN – S. 
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Ochroną przeciwporażeniową odbiorów jest szybkie wyłączanie zasilania, zrealizowane 

zastosowaniem zabezpieczeń nadprądowych typu S 311 oraz wyłącznikami różnicowo – 

prądowymi o prądzie różnicowym 30 mA np. typu P 304-25-30. 

 

 

8.  Instalacja przeciwprzepięciowa 
 

Zaprojektowano wielostopniową ochronę przed przepięciami atmosferycznymi i 

łączeniowymi stosując ograniczniki klasy B i C. 

Ograniczniki przepięć klasy B typu DEHN 3 x DB M 1 255  zamontować należy w rozdzielni 

RG. 

Ograniczniki przepięć klasy C typu DEHN DG M TNS CI 275 zamontować należy w 

poszczególnych tablicach piętrowych  TT-K, TK- G i TKS . 

 

9. Ochrona przeciwpożarowa 
 Przepusty kablowe w oddzieleniach przeciwpożarowych muszą mieć odporność ogniową 
równą odporności tego oddzielenia. Wszystkie uszczelnienia muszą być wykonane zgodnie  
z instrukcją producenta masy uszczelniającej. Miejsca zabezpieczone oznakować tabliczkami. 
 
 
 

10. Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia 
 

 Przewidywany zakres prac budowlanych: 
- wykonanie wewnętrznych linii zasilających. 
- wykucie bruzd, 
-  usunięcie glazury na trasie prowadzenia przewodów, 
 - zaprawianie i szpachlowanie  po ułożeniu przewodów 
- odtworzenie glazury 
- malowanie ścian w pomieszczeniach w których wykonywane będą bruzdowania 
- sprzątanie pomieszczeń 

 Wykaz istniejących obiektów: 
Na terenie objętym przedmiotową inwestycją znajduje się infrastruktura techniczna, która 
nie koliduje z robotami wynikającymi z niniejszego opracowania. 
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 Parametry zagospodarowania terenu (działek) mogące stworzyć zagrożenie dla 
bezpieczeństwa zdrowia i ludzi – nie występują. 

 Elementy inwestycji mogące  stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 
 transport materiałów ciężkich. 

 Sposób przeprowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 
szczególnie niebezpiecznych: 
Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy przeprowadzić instruktaż. Pracownicy 
wykonujący roboty budowlane powinni być odpowiednio przeszkoleni i posiadać ważne 
badania lekarskie. 

 Obowiązki pracownika. 
Pracownik ma obowiązek przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 

 Obowiązki kadry kierowniczej. 
Osoby kierujące pracownikami zobowiązane są do zorganizowania stanowisk pracy zgodnie  
z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, egzekwowania tego od pracowników 
oraz dbania o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz stosowania ich zgodnie  
z przeznaczeniem.  

 
 

11. Uwagi końcowe 

 Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP oraz normami  PN-IEC,  
PN-HD. 

 Wszystkie obwody instalacji elektrycznej wykonać z żyłą ochronną PE. 

 Instalacje elektryczną wykonać przewodami na napięcie 750V i kablami na napięcie 1kV. 
Wszystkie elementy metalowe urządzeń i instalacji sanitarnych oraz gazowych należy podłączyć do 
lokalnej szyny uziemiającej. 

 Zastosowane materiały muszą posiadać atesty, właściwe aprobaty techniczne i certyfikaty 
dopuszczające do stosowania na terenie Polski. 

 Po zakończeniu prac montażowych należy wykonać pomiary elektryczne rezystancji izolacji  
i ochrony przeciwporażeniowej. Protokoły pomiarów należy przekazać Inwestorowi. 

 Odbiór instalacji wraz z próbami należy wykonać zgodnie z normą PN-HD 60364-6-61:2008 
„Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 6: Sprawdzanie”. 

 Wszelkie uzasadnione zmiany w stosunku do niniejszego projektu winny być uzgodnione  
z Inwestorem i Projektantem oraz naniesione w dokumentacji powykonawczej 
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12. Obliczenia techniczne 
 

12.1.   Obliczenia kabla zasilającego główną tablicę komputerową RGK 

 

    12.1.1.  Zasilanie tablicy RGK 

 

Obliczeniowa moc tablicy RGK wynosi:  Po = 87,65 kW 

 

                               .퐼표 =
√ ∗ ∗ .

= 133	퐴 

 

Dobrano kabel zasilający tablicę RGK:  YKY 5 x 70mm2 o Iobc. = 199 A, zabezpieczony na 

rozdzielni RG wkładką bezpiecznikową  160 A. 

 

12.1.2.  Obliczanie spadków napięć 

 

Kabel zasilający tablicę RGK: YKY 5 X 70 mm² 

Długość kabla     l = 70 m 

Spadek napięcia wynosi: 

       e = 70 x 81600 x 100 / 57 x 70 x 400 x 400 = 0,9 % 
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