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TEMAT:  PROJEKT MODERNIZACJI OŚWIETLENIA 

 ADAPTACJA POMIESZCZEŃ NA II PIĘTRZE NA CENTRUM ZDROWEGO i 
AKTYWNEGO SENIORA CZAS POPRAWA STANU SANITARNO-

HIGIENICZNEGO SANITARIATÓW NA II PIĘTRZE 

 
LOKALIZACJA: Miejskie Centrum Medyczne "Górna" w Łodzi 

Łódź ul. Rzgowska 170 

 
 

INWESTOR: 

Miejskie Centrum Medyczne "Górna" w Łodzi 

ul. Felińskiego 7, 93-252 Łódź 

Filia: ul. Rzgowska 170 
JEDNOSTKA 

PROJEKTOWA: 
MV ELEKTROPROJEKT 

________________________________________________________________________________ 

 mgr inż. Michał Śpiewak -- 91-427 Łódź  ul. Kołłątaja 10 lok.5 -- +48 667 28 66 44          

 
PROJEKTANT: 

 

OŚWIADCZENIE 

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.-  

Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późniejszymi 

zmianami) 

oświadczam że niniejszy projekt budowlany został sporządzony zgodnie z 

obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

projektant: 

mgr inż. Michał Śpiewak                                 
upr. nr LOD/3434/PWBE/17 
 

 

 

 

KWIECIEŃ 2020 
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SPIS TREŚCI 

 

Strona tytułowa,  
Oświadczenie projektanta o zgodności projektu z przepisami 

str. 1 

Spis treści str. 2 

Kserokopie uprawnień i zaświadczenia z Izby projektanta  str. 3-5 

1. Opis techniczny str. 6-7 

2. Obliczenia techniczne str. 8-10 

 

 

 

 

 

SPIS RYSUNKÓW 

 

ROZMIESZCZENIE OPRAW OŚWIETLENIOWYCH PODLAEGAJĄCYCH 
WYMIANIE, II PIĘTRO 

rys. 1 

PLAN INSTALACJI DODATKOWYCH GNIAZD WTYKOWYCH, II PIĘTRO str. 2 

SCHEMAT PROJEKTOWANEJ TABLICY TO1 str. 3 
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1. OPIS TECHNICZNY 

 

1.1.  Podstawa do opracowania 

Podstawą opracowania dokumentacji były wytyczne oraz dyspozycje wydane przez 

Sekcję Techniczno – Inwestycyjną Miejskiego Centrum Medycznego „Górna”  w 

Łodzi, ul. Felińskiego 7. 

Akty prawne 

• Ustawa z dnia 07 lipiec 1994r. – Prawo budowlane. 

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

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie 

• PN-EN 12464-1:2012 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy, Część 

1: Miejsca pracy we wnętrzach. 

• PN-EN 60598-2-22:2004/AC Oprawy oświetleniowe- Część 2-22: 

Wymagania szczegółowe – Oprawy oświetleniowe do oświetlenia awaryjnego 

• PN-IEC 60364 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”, 

 

1.2.  Przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiotem opracowania jest modernizacja oświetlenia podstawowego i awaryjnego 

oraz rozbudowa instalacji gniazd wtykowych o zestawy gniazd dla stanowisk 

komputerowych oraz projektora. Przewiduje się również instalację alarmowa dla NPS 

W zakres opracowania wchodzi: 

• wymiana opraw oświetleniowych 

w budynku przychodni w pomieszczeniach administracji oraz WC na II piętrze 

zainstalowane są oprawy świetlówkowe odznaczające się znacznym zużyciem, 

oprawy nie podlegają dalszej konserwacji. Zgodnie z wytycznymi Użytkownika 

oraz wymaganiami normatywnymi przewidziano oprawy oświetleniowe 

spełniające wymagania projektowanych pomieszczeń, wyniki obliczeń oraz typy 

opraw przedstawiono na planie instalacyjnym 

• montaż oprawy oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, zasilanie z obwodu 

oświetlenia podstawowego 

• wymiana istniejących gniazd wtykowych na nowe 
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• montaż projektowanej rozdzielni TO1 

TO1 zlokalizowana w pom. szatni dla personelu pracowni rentgenowskiej 

zlokalizowanej na II piętrze. Rozdzielnia TO1 zasilana będzie z istniejącej 

tablicy TO. Zasilanie w ramach istniejącego przydziału mocy. 

• zasilanie oraz montaż zestawów gniazd komputerowych montowanych p/t lub 

w postaci bloków do sal konferencyjnych montowanych na posadzce. 

Zasilanie z projektowanej rozdzielni TO1. Gniazda RJ45 przyłączyć do 

istniejącej sieci LAN w obiekcie. Przewidziano również okablowanie HDMI 

do projektora. Przewody instalacyjne układać w bruzdach p/t oraz w rurach 

karbowanych, zgodnie z opisami na rzutach instalacji. 

• instalacja alarmowa, przyzywowa dla NPS składająca się z przycisku 

alarmowego, kasownika oraz buczka z sygnalizacją świetlną 

Poza zakresem: 

• istniejąca instalacja oświetleniowa (przed oddaniem instalacji do użytku należy 

dokonać kontroli stanu technicznego, w przypadku stwierdzenia 

nieprawidłowości należy rozszerzyć zakres prac o wymianę instalacji 

oświetleniowej). 

• istniejąca instalacja gniazd wtykowych (przed oddaniem instalacji do użytku 

należy dokonać kontroli stanu technicznego, w przypadku stwierdzenia 

nieprawidłowości należy rozszerzyć zakres prac o wymianę instalacji gniazd 

wtykowych). 

 

 

Opracował 

        mgr inż. Michał Śpiewak 
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2. OBLICZENIA   TECHNICZNE 

Poniżej przedstawiono wyniki obliczeń symulacji oświetlenia podstawowego wykonane 

programem DIALux. 
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