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1 Informacje ogólne 

1.1 Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy remontu układu wentylacji i 
klimatyzacji pomieszczeń pomocniczych Sali Warszawskiej w budynku Pałacu 
Kultury i Nauki w Warszawie.  

1.2 Podstawa  opracowania 

Podstawą opracowania jest: 

• Umowa z Inwestorem, 

• Dokumentacja archiwalna 

• Obowiązujące Normy i przepisy, 

• Wizja lokalna 

• Uzgodnienia z Zamawiającym w trakcie realizacji projektu 

• Dane katalogowe producentów urządzeń 

 

1.3 Cel i zakres opracowania 

Powodem opracowania dokumentacji jest konieczność wykonania remontu 
wyeksploatowanych układów wentylacji i klimatyzacji  

Zakres robót objętych projektem obejmuje: 

• Demontaż istniejących urządzeń i kanałów na dachu 

• Montaż nowej centrali wentylacyjnej z odzyskiem ciepła i rewersyjna 
pompą ciepła 

• Montaż nowych kanałów i tłumików na dachu wraz z izolacją 

Należy mieć na uwadze, że mamy do czynienia z obiektem istniejącym. Projektant 
dołożył wszelkiej staranności, aby rozpoznać problemy z tym związane. Wszystkie 
ilości podane w przedmiarze robót należy traktować jako pomoc do przygotowania 
oferty, zostały one zliczone przez projektanta w najlepszej wierze i z najwyższą 
starannością niemniej Wykonawca jest zobowiązany do dokonania wizji lokalnej 
obiektu, w miarę potrzeb zapoznania się z dokumentacją budynku, do sprawdzenia 
ilości, uwzględnienia wszelkich trudności montażowych, warunków lokalnych, 
utrudnionego dostępu, kwestii kolejności robót, spraw związanych z wykonaniem 
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dokumentacji powykonawczej, zatwierdzaniem materiałów, przedstawianiem próbek, 
instrukcji obsługi i konserwacji instalacji itd.  

Na potrzeby wykonania projektu dobrano urządzenia których parametry podano w 
załącznikach. Istnieje możliwość zamiany urządzeń pod warunkiem weryfikacji i 
zatwierdzenia przez Inwestora i Projektanta. 

2 Instalacja wentylacji i klimatyzacji  

 

2.1 Stan istniej ący. 

Istniejące urządzenia wentylacyjne są wyeksploatowane i nie działają w sposób 
zapewniający komfort użytkowania obsługiwanych pomieszczeń. Ponad to 
zainstalowane urządzenia wentylacyjne nie są wyposażone w odzysk ciepła. 

2.2 Wymiana centrali wentylacyjnej. 

Projektowana centrala wentylacyjna będzie wyposażona w system do 
odzyskiwania ciepła z powietrza usuwanego z pomieszczeń za pomocą 
rotacyjnego wymiennika ciepła. W urządzeniach zaprojektowane zostały ponadto 
urządzenia chłodnicze oparte na rewersyjnej pompie ciepła typu powietrze – 
powietrze o płynnej regulacji mocy grzewczej i chłodniczej umożliwiające 
chłodzenie powietrza w okresie letnim oraz jego ogrzewanie w okresie zimowym. 
Pompa ciepła musi pracować efektywnie w zakresie temperatury zewnętrznej 
minus -24oC do +35oC 

Centrala wentylacyjna w wykonaniu dachowym. W związku z powyższym 
przewiduje się obudowę izolowaną pianka poliuretanową o gęstości minimum 
40kg/m3 i współczynniku przenikania ciepła minimum 0,55W/m2K. 

Szafa automatyki i okablowanie jest zintegrowane z centralą wentylacyjną. 

Centralę wentylacyjną należy posadowić na podkonstrukcji wykonanej z typowych 
uchwytów dachowych i szyn montażowych np. MEFA, Walraven. 

Centrala wentylacyjna powinna posiadać następujące certyfikaty: Atest higieniczny 
PZH, oznaczenie CE , Indeksowane oznaczenie CExxx urządzeń wraz z numerem 
uprawnień zgodnie z Dyrektywą ciśnieniową (PED) 2014/68/UE, certyfikat TUV lub 
innej akredytowanej jednostki odnośnie  zgodności urządzeń z wymogami norm 
PN-EN 13053+A1:2011 oraz PN-EN 1886:2008 dotyczącymi budowy i działania 
central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, certyfikat TUV lub innej  akredytowanej 
jednostki badawczej  potwierdzający zadeklarowane parametry  obudowy 
urządzeń , zgodnie z normą PN-EN 1886:2008, certyfikat ISO 9001 w zakresie 
produkcji, sprzedaży i serwisu systemów objętych dostawą, gwarantujący 
kontrolowaną powtarzalność produktu oraz procedur serwisowych 
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2.3 Demonta że 

Należy zdemontować następujące elementy: 

- istniejące centrale wentylacyjne 

- instalację automatyki 

- kanały na dachu wraz z izolacja i płaszczem 

- istniejący skraplacz freonowy wraz z instalacją 

- istniejące nawiewniki i wywiewniki 

Uwaga: 

Zakres demontażu należy uzgodnić i potwierdzić w trakcie realizacji z obsługą 
techniczną budynku. 

 

2.4 Kanały wentylacyjne 

Nową centralę wentylacyjną należy podłączyć kanałami wentylacyjnymi ze stali 
ocynkowanej do istniejącej instalacji (podstawy dachowej). Należy zastosować 
króćce elastyczne do podłączenia urządzenia. Kanały zaizolować wełna mineralną 
grubości 100mm i obudować płaszczem z blachy stalowej ocynkowanej.  

Podparcia kanałów wykonać z typowych uchwytów dachowych np. MEFA, 
Walraven zgodnie z wytycznymi producentów. 

 

2.5 Nawiewniki i wywiewniki 

W pomieszczeniach które obsługuje projektowana centrala wentylacyjna na 
poziomie antresoli i sali należy wymienić końcowe elementy rozdziału powietrza: 
nawiewniki i wywiewniki. Przewiduje się wymianę istniejących zaworów na 
nawiewniki wirowe montowane w puszkach rozprężnych izolowanych akustycznie. 
Wysokość puszek należy dostosować do istniejącej wysokości sufitu 
podwieszanego. Podłączenie do istniejącej instalacji przewodami elastycznymi. 
Zawory wyciągowe zlokalizowane przy podłodze należy wymienić na kratki 
wentylacyjne z przepustnicami.  

2.6 Prace budowlane i rozbiórkowe 

W pomieszczeniach pomocniczych i korytarzach należy przewidzieć następujące 
prace budowlane i rozbiórkowe: 

- wycięcie otworów pod nowe nawiewniki i kratki 
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- miejscowe szpachlowanie i naprawę ubytków ścian i sufitów 

- oczyszczenie ścian 

- gruntowanie i malowanie 

- zabezpieczenie podłóg na czas remontu 

3 INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWN ĘTRZNA  
 

3.1 Cel i zakres opracowania 
 

Celem niniejszej opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej niezbędnej 
do realizacji robót budowlanych w zakresie zasilania i sterowania nową centralą 
wentylacyjną a także monitorowanie stanu pracy urządzeń z możliwością 
przesłania tych informacji do systemu BMS. 

 

3.2 INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWN ĘTRZNA  

 

3.2.1 Założenia projektowe 

3.2.1.1 Stan istniej ący  

 

Z uwagi na konieczność remontu systemu wentylacji mechanicznej 

obsługującej pomieszczenia pomocnicze przy Sali Warszawskiej w Pałacu Kultury i 

Nauki w Warszawie. Na potrzeby tej instalacji został wykonany projekt instalacji 

automatycznego sterowania oraz zasilania nowoprojektowanych urządzeń. 

 

3.2.1.2 Stan projektowany 

 

W budynku istnieje system wentylacji mechanicznej obsługujący pomieszczenia 

pomocnicze przy Sali Warszawskiej, ponieważ system ten nie jest w stanie 

zapewnić odpowiedniego komfortu cieplnego użytkownikowi zostanie on 

wyremontowany. Przebudowie ulegnie centrala wentylacyjna. Remont polega na 

wymianie urządzenia na nowe. W tym celu projektuje się system automatycznego 

sterowania który będzie sterował w/w systemem tak aby urządzenia tego systemu 
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spełniały funkcję do których zostały zaprojektowane. 

Nowa centrala wentylacyjna będzie posiadała szafę zasilającą sterującą 

producenta urządzenia wyposażoną w sterownik swobodnie programowalny Excel 

Web II produkcji Honeywell. Szafa ta będzie zabudowana w centrali wentylacyjnej, 

rozdzielnicę automatycznego sterowania należy zasilić z istniejącej rozdzielnicy TE 

zlokalizowanej na piątym piętrze przewodem YKY 5x6mm2, w rozdzielnicy 

elektrycznej TE należy wykorzystać istniejącą podstawę bezpiecznikową RZ-S oraz 

zainstalować nowe wkładki bezpiecznikowe. 
 

Dla wszystkich odbiorników, niezależnie od ich przeznaczenia, obowiązują 

warunki podane w normie PN-IEC 60364, ze szczególnym uwzględnieniem arkusza 

podstawowego. Ochrona przeciwporażeniowa dla instalowanych gniazd wtykowych 

realizowana jest poprzez szybkie wyłączenie (przy dopuszczalnym czasie 0.4s dla 

napięcia 230V) przy pomocy wyłączników różnicowoprądowych o znamionowym 

prądzie różnicowym wynoszącym 30mA. 

 

3.2.2 Opis szczegółowych rozwi ązań technicznych 

 

3.2.2.1 Szafy zasilaj ąco sterownicze 

 

Na potrzeby zasilania i sterowania systemem wentylacji zostanie dostarczona i 

zamontowana szafa sterownicza producenta centrali wentylacyjnej. Rozdzielnica ta 

będzie wyposażona w sterownik Honeywell Excel Web II z protokołem 

komunikacyjnym Bacnet Eternet.  

 

3.2.2.2 Sterownik PLC 

 

Szafa zasilająco sterownicza zostanie wyposażona w sterowniki swobodnie 

programowalne. Jego zadaniem jest sterowanie, kontrola, nadzór i sygnalizacja 

stanów pracy i awarii instalacji. Sterownik ma za zadanie utrzymywać stałą 

temperaturę powietrza wyciąganego z pomieszczeń. Załączenie i wyłączenie 

układu będzie się odbywał z poziomu BMS oraz równorzędnie z panelu 

sterowania znajdującego się w korytarzu przy pomieszczeniach pomocniczych 
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na poziomie Sali Warszawskiej zgodnie z rysunkiem E2 (dokładną lokalizację 

ustalić z inwestorem na etapie realizacji). Sterownik będzie posiadał możliwość 

regulacji temperatury +-2 stopnie Celsjusza oraz włącz wyłącz. Dostęp będzie 

zabezpieczony hasłem. 

3.2.2.3 Aparatura pomiarowa 

 

W celu zapewnienia niezawodności całego systemu instalacji 

automatycznego sterowania aparatura kontrolno-sterująca zostanie 

rozmieszczona i zamontowana wg. Wytycznych dostawcy centrali wraz z 

automatyką. Przewiduje się sterowanie średnią temperaturą powietrza 

wyciąganego z pomieszczeń mierzoną czujnikiem w centrali wentylacyjnej. 

 

3.2.2.4 Monta ż elementów zewn ętrznych 

 
 

Rozprowadzenie tras kablowych instalacji AKPiA będzie przy pomocy 

systemu korytek kablowych BAKS. Korytka kablowe zaleca się mocować wzdłuż 

istniejących kanałów wentylacyjnych na ścianach oraz górnych powierzchniach 

stropu. Kable po wyjściu z korytka kablowego do listwy zaciskowej urządzenia 

muszą zostać umieszczone w rurkach osłonowych. Okablowanie należy 

rozprowadzać w rurach elektroinstalacyjnych. W przypadku, gdy liczba 

prowadzonych przewodów jest większa niż 3, należy przewidzieć obowiązkowo 

koryto elektroinstalacyjne.  

Przy prowadzeniu tras kablowych należy zachować bezpieczne odległości 

od innych instalacji. Wszystkie przewody sterownicze oraz komunikacyjne 

zaleca się prowadzić w wydzielonym korycie kablowym prowadzonym 

równolegle do koryta przewodów energetycznych. Przewody od falowników do 

silników, do czujników temperatury oraz do analogowych elementów 

wykonawczych powinny być w wersji ekranowanej. Przewody do falowników 

powinny być na napięcie znamionowe izolacji co najmniej 750V pozostałe co 

najmniej 500V 
 

Przewody należy oznaczyć dwustronnie zgodnie z listą kablową. 
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Elementy rozprowadzania okablowania, wykonywanego na zewnątrz 

budynku, muszą posiadać atesty producenta do zastosowań zewnętrznych oraz 

potwierdzoną odporność na promienie UV. 

 

Wszystkie kable przetworników pomiarowych oraz elementów 

wykonawczych z wejściem analogowym powinny być w wersji ekranowanej. 

Całość prac powinna zostać zrealizowana zgodnie z „Warunkami technicznymi 

Wykonania Prac Budowlano- Montażowych”, obowiązującymi normami i 

przepisami. Należy zastosować czujnik kanałowy z sondą o długości nie 

mniejszej niż 110mm. Czujniki temperatury powietrza nawiewanego powinny 

być instalowane w odległości, co najmniej 2m od nagrzewnicy elektrycznej w 

kierunku przepływu powietrza (mniejsza odległość może skutkować 

uszkodzeniem termicznym czujnika). 

 

Wszystkie urządzenia należy objąć elektrycznymi połączeniami 

wyrównawczymi. 

 

Wszystkie przewody ochronne i połączeń wyrównawczych powinny 

posiadać izolację o zestawieniu barw żółtej i zielonej. Połączenia przewodów z 

rurami lub konstrukcjami metalowymi budynku wykonać poprzez zacisk śrubowy 

(śruby M10). Do objemek rur używać objemek dwuśrubowych, zaopatrzonych w 

zacisk ochronny MIG. Wszystkie zaciski ochronne oraz połączenia przewodów 

powinny być dostępne do kontroli. 

Falowniki zostały wyposażone w filtry przeciwzakłóceniowe, a ich montaż 

będzie w bezpośrednio pobliżu centrali w celu ograniczenia zakłóceń. 
 
 

 

3.2.3 BMS  
 

Zaprojektowane sterowniki będą współpracować z systemem BMS za 

pomocą protokołu komunikacyjnego Bacnet IP. W tym celu projektuje się 

magistrale komunikacyjną BMS którą należy doprowadzić do pomieszczenia 
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BMS na poziomie -1 i wpiąć ją do istniejącego serwera poprzez switcha. 

Magistrala zostanie wykonana kablem światłowodowym 12x50/125 OM3 

FRNC/LS0H-3 z powłoką antygryzoń. Przewód należy ułożyć w poziomie w 

nowej trasie kablowej wykonanej z koryt metalowych BAKS 100h50 mocowanej 

do ścian na uchwytach, w miejscach gdzie nie ma możliwości ułożenia nowej 

trasy kablowej dopuszcza się stosowanie rurek z PCV fi 22, zastosowanie rurek 

PCV należy każdorazowo uzgodnić z inwestorem. W ramach realizacji 

inwestycji należy dostarczyć i zamontować szafy rack o rozmiarze 12U z 

dziwami transparentnymi RBMS-B. Szafę rack należy zlokalizować w 

maszynowni B na poziomie -1 (dokładną lokalizację należy uzgodnić z 

inwestorem). W szafie należy zamontować listwę zasilającą 6x230V wraz z 

termostatem i panelem wentylacyjnym oraz patchpanel. Światłowód należy 

rozszyć na patchpanelu i zakończyć końcówkami SC. W szafie RBMS-D należy 

zamontować switcha 24-Port Gigabit 4 SFP ports (2 sztuki na potrzeby przyszłej 

rozbudowy). Wykonawca ma za zadanie wpiąć nowoprojektowaną centralę do 

systemu BMS oraz wykonać wizualizacje całego systemu. 

 

3.2.4 Wizualizacja  

Dla remontowanych instalacji należy wykonać wizualizację pracy nowej centrali 

wentylacyjnej. Wizualizacja musi odzwierciedlać rzeczywisty stan pracy 

monitorowanych elementów układu. Wizualizacja ma za zadanie ułatwić i 

usprawnić pracę obsługi technicznej. Będzie ona umożliwiała zadawanie, podgląd i 

odczyt parametrów pracy dla nowej centrali wentylacyjnej.  

Na wizualizacji muszą być widoczne min.:  

Stany pracy: 

- praca pomp itp. 

- praca wentylatorów itp. 

- praca sprężarek itp. 

- tryb pracy układu (normalny, oszczędny, czasowy itp.) 

- tryb pożar itp. 
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Stany awarii: 

- awaria czujnika itp. 

- awaria przetwornika itp. 

- awaria pompy itp. 

- awaria termostatów itp. 

- awaria silników itp. 

- awarie falowników itp. 

- awarie pomp itp. 

- alarm przeciwzamrożeniowy. 

Odczyty: 

- aktualny stan otwarcia zaworów itp. 

- aktualne wartości temperatur itp. 

- aktualne wartość zadana temperatury itp. 

- aktualne wartość otwarcia siłowników itp. 

- aktualne wartość wysterowania falowników itp. 

- aktualne wartość zabrudzenia filtrów powietrza itp. 

Wartości zadawane (poziom technika): 

- temperatura itp. 

- tryb pracy itp. 

- sterowanie programem czasowym centrali. 

Wszystkie wartości muszą być widoczne bezpośrednio nad wizualizowanymi 

elementami w postaci grafik/animacji, należy pokazać na wizualizacji rzuty 

budynku wraz z rozmieszczeniem poszczególnych elementów AKPiA a także 

schematy technologiczne instalacji wraz z ich aktualnymi wartości. 
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Dla remontowanej instalacji musi być stworzona oddzielną zakładkę w systemie 

monitoringu. Grafiki musza odzwierciedlać rzeczywisty stan urządzenia. Elementy 

oznaczone kolorem zielonym będą odzwierciedlały prawidłową prace układu, 

elementy oznaczone kolorem żółtym będą odzwierciedlały nieprawidłową prace 

pracę „Ostrzeżenie”, elementy oznaczone kolorem czerwonym będą 

odzwierciedlały „Alarm krytyczny” uszkodzenie danego elementu wymagające 

natychmiastowej interwencji służb obiektu. Alarmy i ostrzeżenie aktywne musza 

być widoczne w zakładce Alarmy. Alarmy i ostrzeżenia usunięte i zaakceptowane 

przez obsługę techniczna muszą być zapisane w zakładce historia Alarmów. 

Zmiana wartości dla poszczególnych układów będą możliwe po zalogowaniu. 

Należy też zapewnić archiwizację wybranych przez użytkownika wartości przez 6 

miesięcy. 

 

3.2.5 UWAGI TECHNICZNE 

 

Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi PN/E i PBUE, oraz z 

aktualnymi przepisami i normami. Przy wykonywaniu instalacji zachować koordynację z 

pozostałymi instalacjami w budynku. 
 

Po wykonaniu prac instalacyjnych należy wykonać pomiary: 
 

- skuteczności szybkiego wyłączenia  

 
- sprawdzenie wyłączników różnicowo – prądowych  

 
- oporności izolacji  

 
- impedancję pętli zwarciowej  

 
- oporności uziemień i ciągłość połączeń wyrównawczych 

 

3.2.6 Zagadnienia ochrony p.po ż 

 

Przejście kabli przez ściany i stropy stanowiące oddzielenia 

przeciwpożarowe należy wykonać materiałem o odporności ogniowej 

zgodnej z odpornością przegrody. Przejścia muszą być wykonane przez 

osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.  
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Wykonanie trasy kablowej od rozdzielnicy TE do centrali wentylacyjnej 

wymaga wykonania przejścia w ścianie wykonanej z cegły dla monterów w 

celu dostania się do przestrzeni technicznej w której są prowadzone kanały 

wentylacyjne oraz przewody. Po ułożeniu tras należy zamurować ścianę i 

przywrócić jej odporność ogniową. 

  

 

3.2.7 Ochrona od pora żeń elektrycznych 

 

Zgodnie z norma PN – IEC 60364-4-41 :2000 jako system ochrony od 

porażeń prądem elektrycznym zastosowano samoczynne wyłączenie 

zasilania w systemie TN-S. Wszystkie dostępne części przewodzące 

połączyć należy do punktu neutralnego zasilania przy pomocy przewodów 

ochronnych. Jako uzupełniający środek ochrony przed dotykiem 

bezpośrednim zastosowane zostały 

 

wyłączniki różnicowo-prądowe o prądzie różnicowym 30mA. Wszystkie 

nowo-projektowane prefabrykaty posiadają II klasę ochronności. 

 

3.2.8 Ochrona przeciwprzepi ęciowa 

 

Ochronę przed przepięciami łączeniowymi i atmosferycznymi 

pierwszego stopnia zapewniają istniejące ochronniki zainstalowane w 

rozdzielnicy głównej. Dodatkowo drugi stopień zabudowano w rozdzielnicy 

wentylacji branży elektrycznej. 

 

 

3.2.9 UWAGI KOŃCOWE  

 

1. Niniejszy projekt został opracowany zgodnie z obowiązującymi 

przepisami Prawa Budowlanego, zasadami wiedzy technicznej oraz 
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sztuką budowlaną.  
 

2. Wymienione w opisie elementy i urządzenia przeznaczone do 

zamontowania w instalacji zostały podane dla przykładu. 

Wykonawcy przysługuje prawo zastąpienia podanych w projekcie 

elementów i urządzeń przez materiały i urządzenia nie gorszej 

jakości, o co najmniej równoważnych parametrach technicznych 

jedynie w przypadku, gdy zaproponowane zmiany nie będą istotne 

dla zaproponowanego w projekcie rozwiązania.  

3. Wykonawca proponujący urządzenia i materiały zamienne jest 

odpowiedzialny za sprawdzenie możliwości ich zastosowania w 

obiekcie.  

4. Zastosowanie materiałów równoważnych jest możliwe jedynie po 
akceptacji przez inwestora  

 
i projektanta.  

 
5. Całość robót wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robot budowlano - montażowych” cz. I 

„Budownictwo ogólne”, cz. II „Instalacje sanitarne i przemysłowe” cz. 

V „Instalacje elektryczne”, a także z szeroko rozumianą sztuką 

budowlaną.  

 

4 Informacja BIOZ 

 

4.1 Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego  oraz kolejno ść 
realizacji poszczególnych obiektów. 

Zakres robót będzie obejmował: 

Instalację ciepła technologicznego: 

- demontaże istniejącej instalacji wentylacji 

- demontaż instalacji automatyki  
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- demontaż izolacji  

- montaż centrali wentylacyjnej 

- montaż izolacji cieplnej 

- montaż automatyki sterowniczej 

4.2 Wskazania dotycz ące przewidywanych zagro żeń wyst ępuj ących 
podczas realizacji robót budowlanych okre ślających skal ę i rodzaje 
zagro żeń oraz miejsce i czas ich wyst ąpienia. 

 

Miejsce 
wystąpienia 
zagrożenia 

Rodzaj zagrożenia 
Miejsce i czas 
wystąpienia 

Skala zagrożenia 

Demontaż instalacji 
wentylacji 

Uszkodzenia rąk, nóg, głowy, 
przygniecenie, rozerwanie tarczy 

tnącej, poparzenie, potknięcie  

Początkowy 
etap budowy 

Małe przy 
przestrzeganiu 

zasad BHP 

Montaż centrali  Praca na wysokości 
Okres trwania 

budowy 
Średnie 

Prace z użyciem 
elektronarzędzi 

Uszkodzenia wzroku, ciała na skutek 
odprysku lub rozerwania tarczy, 

zagrożenie prądem elektrycznym, 
hałas 

Okres trwania 
budowy 

Małe 

Montaż automatyki Zagrożenie prądem elektrycznym 
Okres trwania 

budowy 
Małe 

 

4.3 Wskazania sposobu prowadzenia instrukta żu pracowników przed 
przyst ąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecz nych. 

- ustalić wyposażenie brygad w niezbędny sprzęt BHP (maski filtrujące, 

kombinezony, rękawice ochronne itp.) 

- ustalić i podać do wiadomości telefony alarmowe służb ratownictwa ogólnego: 

pogotowie ratunkowe, straż pożarna, policja, 

- podać wykaz telefonów kierownictwa i dozoru, 

- ustalić zakres i sposób instruktażu dla pracowników, 

- ustalić osobę odpowiedzialną za przeprowadzenie szkolenia, 
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- omówić zagadnienia dotyczące zasad bezpieczeństwa przy realizacji niniejszego 

projektu, a wynikające z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 

roku, w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych Dz. U. nr 47 poz. 401 z dn. 19 marca 2003 r.  

- przestrzegać instrukcji montażu urządzeń podanych przez producenta. 

- zapewnić odpowiednie oznaczenie stref prac 

 

4.4 Wskazania środków technicznych i organizacyjnych 
zapobiegaj ących niebezpiecze ństwom wynikaj ącym z wykonania robót 
budowlanych w strefach szczególnego zagro żenia zdrowia lub w ich 
sąsiedztwie  

• dla zapewnienia bezpieczeństwa przy wykonywaniu wyżej wymienionych 

robót należy bezwzględnie przestrzegać zasad organizacji pracy oraz 

stosować w pełni sprawny sprzęt ochronny, 

• środki organizacyjne: 

− Sprawowanie bezpośredniego kierownictwa i nadzoru przez osoby 

posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia, 

− Przestrzeganie instrukcji montażu i organizacji robót określonych przez 

producentów urządzeń i komponentów, 

− Zatrudnienie przy wykonywaniu robót jedynie pracowników posiadających 

odpowiednie uprawnienia, wiedzę i umiejętności 

 

Przed rozpoczęciem robót kierownik budowy winien sporządzić Plan Bezpieczeństwa i 

Ochrony Zdrowia (Plan BIOZ) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 

dnia 23 czerwca 2003r. (Dz.U. Nr 120 poz. 1126 z 2003r.). 

 

Projektant 

mgr inż. Kamil Saczuk 

Uprawnienia nr: MAZ/0209/PWOS/11 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik 1 







Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-07-10 roku przez:

Pan KAMIL SACZUK o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0523/11

adres zamieszkania ul. SUCHA 6, 05-402 OTWOCK

jest członkiem Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2019-08-01 do 2020-07-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Roman Lulis, Przewodniczący Rady Mazowieckiej 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.

MAZ-LTV-HBY-VE8 *

Podpis jest prawidłowy







Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-09-01 roku przez:

Pan ŁUKASZ PAWEŁ LEWANDOWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0116/10

adres zamieszkania ul. CHEŁMOŃSKIEGO 121, 96-313 CHYLICE

jest członkiem Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2016-09-01 do 2017-02-28.

o numerze weryfikacyjnym:

Mieczysław Grodzki, Przewodniczący Rady Mazowieckiej 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.

MAZ-WMG-QCP-BMK *

Podpis jest prawidłowy
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na poziomie dachu

NR.RYS.:

PODPIS:

SKALA:

NR UPR.:

B.S.

BRANZA:

FAZA:

INWESTOR:

DATA:

:

ZESPÓŁ AUTORSKI: IMIĘ I NAZWISKO

PROJEKT WYKONAWCZY

Projekt remontu układu wentylacji i klimatyzacji
pomieszczeń pomocniczych Sali Warszawskiej w budynku
Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie przy Placu Defilad 1

ELEKTRYCZNA

MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA
pl. Bankowy 3/5 00-950 Warszawa

03.2020

Schemat wpięcia do BMS E-4


