
 

         PRZEDSIĘBIORSTWO   USŁUGOWE               MUTONMUTONMUTONMUTON    
u s ł u g i 

budowlano-montażowe, projektowe, nadzory budowlano - instalacyjne 
 62-023 Borówiec    ul. Na Skarpie 15                 

PRACOWNIA PROJEKTOWA      
Poznań    os. Piastowskie 14/16    tel/ fax  061  875 20 36 

                                                                                                                                                                                                NIP 782-112-72-25                                                tel. kom. +48 664-48-17-34 

 
S T A D I U M   D O K U M E N T A C J I B R A N Ż A UMOWA   NR EGZEMPL. 

Projekt Wykonawczy 
Gazy 

medyczne 
 

INWESTOR 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kościanie 
ul. Szpitalna 7, 64-000 Kościan 

NAZWA  INWESTYCJI 

Oddział Ginekologiczno-Położniczy 

OBIEKT 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kościanie 
ul. Szpitalna 7, 64-000 Kościan 

TEMAT OPRACOWANIA           

Projekt instalacji gazów medycznych 

 IMI Ę I NAZWISKO NR UPRAWNIE Ń PODPIS 

PROJEKTANT          mgr inż. Zenon Makowski 260/85/Pw  

    
OPRACOWAŁ inż. Kacper Makowski   
    
    
    

SPRAWDZIŁ   
 
 

 

Poznań,  Marzec 2011 



SPIS TREŚCI. 

1. Podstawa opracowania. 

2. Przedmiot inwestycji i zakres opracowania. 

3. Gazy medyczne 

3.1.  Zapotrzebowanie na gazy medyczne 
3.2.  Instalacje wewnętrzne 
3.3.  Rurociągi 

3.3.1 Łączenie rurociągów  
3.3.2 Złączki i kształtki 
3.3.3 Ciśnienie pracy gazów medycznych  
3.3.4 Próby wytrzymałości mechanicznej 
3.3.5 Próby szczelności 

3.4.  Źródła gazów medycznych 
  3.4.1 Maszynownia sprężonego powietrza medycznego i pozamedycznego 

3.4.2 Maszynownia próżni 
3.4.3. Źródło tlenu  

3.5.  Ochrona p.poż. 
3.5.1 Uszczelnianie przejść dla rur niepalnych 

3.6.  Warunki wykonania i odbioru 
  3.6.1 Oznakowanie rurociągów 

3.6.2 Oznakowanie zaworów i pionów 
3.6.3 Wykaz prób, jakie należy wykonać przed oddaniem instalacji do eksploatacji  
3.6.4 Próby i procedury po całkowitym zakończeniu montażu, a przed oddaniem 

instalacji do eksploatacji 
3.6.5 Dokumenty jakie powinien dostarczyć wykonawca 
3.6.6 Dokumenty odbioru 
3.6.7 Obsługa i nadzór 
3.6.8 Uwagi końcowe i zalecenia BHP 

4. Informacje BIOZ 

5. Uwagi 

 

SPIS RYSUNKÓW 

GAZY MEDYCZNE  

GM/01 RZUT I PIĘTRA                     1:50 

GM/02 RZUT PIWNICY                                1:100  

GM/03 PRZEJŚCIE MIĘDZY BUDYNKAMI                              1:100 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. PODSTAWA OPRACOWANIA 
 

1.1 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Na podstawie art. 7 
ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1 
126, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 100, poz.1085, Nr 
110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229, Nr 129, poz. 1439 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r.Nr 
74, poz. 676), wraz z aktualizacją z dnia 12 marca 2009r. 

 
1.2 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 24 listopada 2006 r. w sprawie 

wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym, 
pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej./Dz. Ustaw Nr 74 z dn. 05.10.1992 r./ 

 
1.3. Wytyczne Projektowania Szpitali Ogólnych-zeszyt III, wydane przez MZiOS w 1981 r. 
 
1.4. Uzgodnienia międzybranżowe. 
 
1.5. Wytyczne producenta. 
 
1.12.  Norma  PN-EN ISO 13485:2005 Wyroby medyczne – Systemy zarządzania jakością- Wymagania dla 

celów przepisów prawnych 
 
1.13.  Dyrektywa Rady Unii Europejskiej 93/42/ECC 
 
1.14. Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 roku nr 93 poz. 896 „ o wyrobach medycznych” 

1.15. PN-EN ISO 7396-1:2007 Systemy rurociągowe do gazów medycznych - Część 1: Systemy 
rurociągowe do sprężonych gazów medycznych i próżni 

1.16. Norma PN-EN 13348:2008 miedź i stopy miedzi - rury miedziane okrągłe  bez szwu 
do gazów medycznych lub próżni 

1.17. Norma PN-EN ISO 9170-1:2008 Systemy rurociągowe do gazów medycznych Część 1: Punkty 
poboru do sprężonych gazów medycznych i próżni. 

1.18. Norma  PN-EN ISO 13485:2005 Wyroby medyczne – Systemy zarządzania jakością- Wymagania dla 
celów przepisów prawnych 

1.19. Dyrektywa Rady Unii Europejskiej 93/42/ECC Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 roku nr 93 poz. 896 „ o 
wyrobach medycznych” 

 
 

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI I ZAKRES OPRACOWANIA 
 

Przedmiotem opracowania jest instalacja tlenu medycznego, sprężonego powietrza i próżni. 
Instalacje gazów medycznych są wyrobem medycznym, podlega ona klasyfikacji i zgodnie z Dyrektywą 
Unii Europejskiej 93/42/EWG sklasyfikowana jest do klasy II b, wiąże się to ze szczególnymi warunkami 
wykonania i odbioru zgodnie z normą PN-EN ISO 7396-1, 7396-2. 
Od firm wykonawczych wymagana jest wiedza w zakresie wykonawstwa i serwisu potwierdzona 
odpowiednim certyfikatem. 
Przyjęte w projekcie urządzenia, zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych oraz zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Zdrowa z dn. 30.04.2004 zakwalifikowane są do wyrobów medycznych 
klasy IIb. 
 

Poniższe opracowanie zawiera  projekt wykonawczy instalacji gazów medycznych dla Oddziału 
Ginekologiczno-Położniczego w Kościanie ul. Szpitalna 
  



3. INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH  
 
3.1  ZAPOTRZEBOWANIE NA GAZY MEDYCZNE  
 
Zestawienie ilości projektowanych punktów poboru gazów: 
 

gaz ilość 
punktów 

tlen 7 
próżnia 5 
Sprężone powietrze 0,5MPa 5 
Sprężone powietrze 0,8MPa 2 
Odciąg gazów anestezjologicznych 2 
 
3.2. INSTALACJA WEWNĘTRZNA  

Instalację gazów medycznych na kondygnacjach należy prowadzić w przestrzeni sufitów 
podwieszanych głównymi ciągami komunikacyjnymi, podejścia pod punkty poboru wykonać w bruzdach 
ściennych.  
Projektowana instalacja gazów medycznych biegnie z budynku Chirurgii w którym znajdują się istniejąca 
źródła. Przejście między budynkami należy wykonać zgodnie z rysunkiem GM_3. Instalację należy 
prowadzić pod ziemią na głębokości nie mniejszej niż 0,7m w tulei ochronnej PCV160. Po wejściu do 
piwnicy instalacja pionem zostanie doprowadzona na kondygnację piętra (zgodnie z dokumentacją 
rysunkową). 
Przejścia rurociągów przez ściany należy wykonać w tulejach ochronnych.  
Na odejściu od pionu zaprojektowano skrzynkę zaworową, który umożliwia odcięcie danej kondygnacji.  
Ze skrzynki zaworowej zlokalizowanej przy pionie instalacja prowadzona jest w przestrzeni sufitu 
podwieszanego do skrzynki NSZCG zaworowo-informacyjnej  . 
NSZCG pozwalają na odczytanie ciśnienia w poszczególnych odcinkach sieci rurociągowej oraz na 
wyłączenie ich w przypadku przeprowadzanej konserwacji lub naprawy bez konieczności przerywania 
ciągłości pracy pozostałych stref instalacji. 
Czujniki ciśnienia sterujące sygnalizatorami informują o odchyleniu ciśnienia o ±20% w przypadku gazów 
sprężonych, oraz wzrost powyżej -40kPa w przypadku próżni z dokładnością ±4%. 
Zgodnie z wymogami normy PN-EN ISO 7396-1 każdy rodzaj gazu medycznego posiada własny blok 
zaworowy, pozwalający na ręczne odcięcie danego gazu oraz przyłącze do zasilania awaryjnego typu NIST. 
Strefowe zespoły kontrolne zasilane są prądem stałym 24V. 

Ze skrzynki zaworowo-informacyjnej instalacja w przestrzeni sufitu podwieszanego doprowadzona 
została do punktów poboru. 

Jako punkty poboru gazów medycznych proponuje się punkty podtynkowe w systemie AGA MC 
70. Każdy rodzaj punktów poboru gazu ma swoje indywidualne złącza, które gwarantuje możliwość 
sprzężenia tylko elementów tego samego rodzaju gazu, ponadto każdy punkt poboru danego gazu 
medycznego ma swoje unikatowe oznaczenia barwne zgodne z obowiązującą normą.     
 W Sali porodów zaprojektowano dwa odciągi AGSS gazów anestezjologicznych które należy 
wyprowadzić ponad dach.  
 
3.3. RUROCIĄGI  
Dla zaprojektowanych instalacji przyjęto następujące wartości ciśnień: 
- tlen = 5 bar (±20%) 
- sprężone powietrze medyczne (AIR 0,5 MPa) = (±20%) 
- próżnia = -0,6 bar (±100mbar) 
 
Oznaczenia barwne gazów medycznych należy wykonać zgodnie z normą PN-EN ISO 7396-1: 
- tlen: biały 



- sprężone powietrze: czarno-biały 
- próżnia: żółta  
 

Rurociągi instalacji gazów medycznych należy wykonać z rur miedzianych okrągłych bez szwu, 
spełniających wymagania normy EN 13348. Do wyrobu takich rur stosuje się wyłącznie miedź beztlenową  
o zawartości miedzi minimum 99,90 % wag. ,oraz o dopuszczalnej zawartości fosforu od 0,015 do 0,040% 
wag. Zgodnie z normą ten gatunek ma symbol SF-Cu. Ponadto dopuszczalna zawartość pozostałości 
środków ciągnących (oznaczana jako ilość pozostałego węgla) wynosi 0,2 mg/dm2. Powierzchnia 
wewnętrzna rur musi być lśniąca - a więc bez jakichkolwiek pokryć. Rury muszą być zabezpieczone na 
końcach zatyczkami z tworzywa sztucznego, aby zapobiec zabrudzeniom w czasie składowania i transportu.                      
 Montaż rurociągów instalacji gazów medycznych należy rozpocząć po wykonaniu instalacji 
wentylacji i klimatyzacji oraz instalacji sanitarnych. Główne rozprowadzenie gazów medycznych 
zaprojektowano w ciągach komunikacyjnych. Odległość rurociągów od instalacji elektrycznej w przypadku 
równoległego prowadzenia nie może być mniejsza niż 10 cm. Dopuszczalne jest krzyżowanie się 
przewodów z instalacją elektryczną. W tych miejscach należy zachować minimalny prześwit 10 mm lub 
zastosować tuleję ochronną z PCV.         

Odległość rurociągów gazów medycznych od rurociągów gazów palnych lub mediów gorących nie 
może być mniejsza niż 25 cm. Rurociągi muszą być podparte w odstępach wystarczających dla 
uniemożliwienia ich ugięcia lub odkształcenia: 

 
Odstępy pomiędzy podporami rurociągów miedzianych 
Średnica zewnętrzna (mm) 
 

Odstępy maksymalne (m) 
 

do 15 
 

1,5 
 Od 22 do 28 2,0 

od 35 do 54 
 

2,5 
  

Podpory rurociągów muszą być wykonane z materiałów odpornych na korozję i muszą być 
odizolowane od rurociągów. Rurociągi powinny być zaopatrzone w zacisk uziemiony usytuowany możliwie 
jak najbliżej miejsca, w którym rurociąg wchodzi do budynku. Nie powinno się wykorzystywać rurociągów 
do uziemiania wyposażenia elektrycznego.  
 
3.3.1 ŁĄCZENIE RUROCI ĄGÓW 
Połączenia nierozłączne rurociągów winny być wykonane lutem twardym LS-45, przy użyciu odpowiednich 
złączek lub kształtek. 
 
3.3.2 ZŁĄCZKI, KSZTAŁTKI 
Zaleca się łączenie rurociągów o średnicach mniejszych niż 22x1 mm poprzez zastosowanie roztłaczania 
końcówek rur (kielichowanie stalowym trzpieniem), trójników, a łuki wykonać przez gięcie. Dopuszcza się 
łączenie rurociągów przez zastosowanie typowych złączek (prostych, trójników i kolanek). Rurociągi                         
o średnicach równych lub większych od 22x1 należy łączyć przy użyciu typowych złączek, trójników                     
i kolanek 
 
 
3.3.3 CIŚNIENIA PRACY INSTALACJI GAZÓW MEDYCZNYCH 
Instalacje tlenu i sprężonego powietrza medycznego      0,50 MPa 
Instalacje sprężonego powietrza poza medycznego       0,80 MPa 
Instalacja próżni          -0,06 MPa 
 
3.3.4 PRÓBY WYTRZYMAŁO ŚCI MECHANICZNEJ 
Próba wytrzymałości mechanicznej powinna być przeprowadzona po zmontowaniu instalacji przed jej 
zakryciem z zaślepionymi korpusami punktów poboru. Podczas przeprowadzania prób należy stosować 



poniższe wartości ciśnień: dla rurociągów o ciśnieniu pracy 0,5 MPa – 0,9 MPa. 
 
3.3.5 PRÓBY SZCZELNOŚCI 
Próba szczelności po zakończeniu montażu a przed eksploatacją instalacji.  
Przed przeprowadzeniem tej próby należy zamontować wszystkie punkty poboru, zawory nadmiarowe              
i czujniki ciśnienia. Podczas przeprowadzania prób należy stosować poniższe wartości ciśnień: 
dla rurociągów o ciśnieniu pracy 0,50 MPa  -0,50 MPa 
 
 
3.4. ŹRÓDŁA GAZÓW MEDYCZNYCH  
3.4.1 Maszynownia sprężonego powietrza medycznego. 
 Źródłem sprężonego powietrza medycznego i pozamedycznego jest istniejąca maszynownia 
znajdująca się w piwnicy budynku Chirurgii „A” zgodnie z rysunkiem GM_2. 

  
3.4.2 Maszynownia próżni 

Źródłem próżni jest istniejąca maszynownia znajdująca się w piwnicy budynku Chirurgii „A” 
zgodnie z rysunkiem GM_2. 
 
3.4.3. Źródło tlenu  

Źródłem tlenu jest istniejąca rozprężania znajdująca się przy budynku „B” zgodnie z rysunkiem GM_2.  
 
3.5. OCHRONA P.POŻ. 

Przejścia instalacji rurowych przez ściany i stropy, muszą być uszczelnione do odporności 
ogniowej tej przegrody. 

 
3.5.1 Uszczelnianie przejść dla rur niepalnych: 

Dla rur niepalnych o średnicy w zakresie DN15 do DN160 można również zastosować 
ognioochronną elastyczną masę uszczelniającą typu CP 601S o odporności EI120 firmy HILTI. 

Jako materiału wypełniającego otwór należy zastosować niepalnej wełny mineralnej                 
(o gęstości min. 35 kg/m3). 

Wszystkie przejścia ogniochronne przez przegrody instalacji rurowych należy wykonać 
zgodnie z wytycznymi producenta materiałów uszczelniających.  
W przypadku stosowania materiałów innych producentów, produkty te muszą posiadać aktualne 
aprobaty techniczne i certyfikaty, zgodności pozwalające na ich stosowanie.   
 
 
3.6. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU  

Instalacje gazów medycznych i pozamedycznych należy wykonać zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w:  

1. Wytyczne Projektowania Szpitali Ogólnych-zeszyt III, wydane przez MZiOS w 1981 r. 
2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dn. 24.11.2006 r r. w sprawie 

wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym, 
pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej. /Dz.Ustaw Nr 74 z dn. 05.10.1992 r./ 

3. Norma PN-EN 13348: 2008 „Miedź i stopy miedzi Rury miedziane okrągłe bez szwu do 
gazów medycznych lub próżni” 

4. Norma PN-EN ISO 9170-1:2008 Systemy rurociągowe do gazów medycznych Część 1: 
Punkty poboru do sprężonych gazów medycznych i próżni. 

5. Norma PN-EN ISO 7396-1:2007 rurociągi dla medycznych gazów sprężonych i próżni 
6. Norma  PN-EN ISO 13485:2005 Wyroby medyczne – Systemy zarządzania jakością- Wymagania dla 

celów przepisów prawnych 
 

Wszystkie piony, zawory, skrzynki zaworowe, manometry muszą być oznaczone w sposób 



czytelny i trwały. Również rurociągi prowadzone po ścianach, nad sufitami podwieszonymi 
powinny być oznakowane barwnie. Kierunek przepływu gazu medycznego winien być oznaczony 
strzałką wzdłuż osi rurociągów. Rurociągi muszą być oznakowane w sąsiedztwie zaworów 
odcinających, rozgałęzień przed i za przegrodami (ścianki) itp. ,oraz na prostych odcinkach nie 
dłuższych niż 10 m. 
W przypadku gdy na obiekcie nie ma jeszcze oznakowanych rurociągów, należy przyjąć 
oznakowania barwne w oparciu o normę ISO 5359, z opisaną nazwą gazu lub jego symbolem. 
 Montaż instalacji winno wykonać specjalistyczne przedsiębiorstwo, posiadające referencje 
spełnienia wiarygodności technicznej w świetle obowiązującego prawa budowlanego, a pracownicy 
powinni posiadać odpowiednie uprawnienia do lutowania i spawania rurociągów miedzianych.  
Po zakończeniu robót montażowych instalacje i źródła zasilania gazów medycznych należy poddać 
rozruchowi technologicznemu wykonanemu w oparciu o wcześniej opracowany projekt i przy 
współudziale służb technicznych i medycznych Użytkownika. 
 
3.6.1 Oznakowanie powinno: 
- być zgodne z normą ISO 5359 
- być wykonane z użyciem liter o wysokości nie mniejszej niż 6mm 
- być z nazwą i/lub symbolem gazu czytanymi wzdłuż osi podłużnej rurociągów, 
- posiadać strzałki pokazujące kierunek przepływu 
 
3.6.2 Wszystkie zawory i piony muszą być oznakowane jak niżej: 
- nazwa lub symbol gazu 
- ponadto strefa, obszar, odcinek przynależny do danego zaworu. Oznakowanie to musi być 

umocowane do zaworu lub do skrzynki. 
 
3.6.3 Wykaz prób jakie należy wykonać przed oddaniem instalacji do eksploatacji  
Próby po zakończeniu montażu instalacji rurociągowych i wyposażeniu ich co najmniej we 
wszystkie korpusy punktów poboru lecz przed ich ukryciem.  
Powinno się wykonać następujące próby i czynności kontrolne: 
- próba wytrzymałości mechanicznej 
- próba szczelności  
- próba na obecność połączeń krzyżowych i przeszkód w przepływie  
- kontrola oznakowania i wsporników rurociągowych 
- kontrola wzrokowa, czy wszystkie elementy zamontowane na tym etapie spełniają 

wymagania techniczne określone w projekcje. 
 
3.6.4 Próby i procedury po całkowitym zakończeniu montażu a przed oddaniem instalacji do  

eksploatacji. 
Powinno się przeprowadzić następujące próby i procedury: 
- próba szczelności 
- próba szczelności i kontrola zaworów odcinających pod kątem ich zamknięcia, 

przynależności do określonej strefy i ich identyfikacji 
- próba na obecność połączeń krzyżowych 
- próba na obecność przeszkód w przepływie  
- sprawdzenie mechanicznego działania punktów poboru, ich dostosowania do ściśle 

określonego  gazu i możliwości identyfikacji  
- sprawdzenie przepustowości instalacji  
- próba działania zaworów nadmiarowych ciśnieniowych 
- próby funkcjonalne wszystkich źródeł zasilania 
- próby instalacji regulacyjnych, kontrolnych i alarmowych 
- przedmuchanie instalacji gazem próbnym 
- próba na obecność zanieczyszczeń stałych w rurociągach  



- napełnianie określonym gazem  
- próba na tożsamość gazu 
 
3.6.5 Dokumenty jakie powinien dostarczyć wykonawca 
- Instrukcja obsługi 
Wykonawca powinien dostarczyć użytkownikowi instrukcję obsługi kompletnej instalacji gazów 
medycznych z sygnalizacją awaryjną, oraz źródłami zasilania wraz z automatyką  
 
- Harmonogram czynności konserwacyjnych  
Wykonawca powinien dostarczyć właścicielowi informacje co do zalecanych czynności 
konserwacyjnych i ich częstości, oraz wykaz zalecanych części zapasowych. 
 
- Dokumentacja powykonawcza 
Podczas montażu należy sporządzić oddzielny komplet rysunków powykonawczych. Rysunki te 
powinny przedstawiać rzeczywistą lokalizację i średnice instalacji rurociągowych. Komplet ten 
powinien być aktualizowany w miarę wprowadzania zmian. Rysunki powinny zawierać szczegóły, 
które pozwolą zlokalizować rurociągi ukryte. 
 
- Komplet rysunków powykonawczych powinien zostać przekazany użytkownikowi jako 
komplet oznaczony “DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA”, celem włączenia jej jako części 
trwałej dokumentacji instalacji rurociągowej.  
UWAGA: Jeśli instalacja rurociągowa została zmieniona już po przekazaniu rysunków 
użytkownikowi, wówczas dokumentacja powykonawcza powinna zostać zaktualizowana.    
 
- Schemat elektryczny 
Wykonawca powinien dostarczyć użytkownikowi schemat elektryczny kompletnej instalacji 
 
3.6.6 Dokumenty odbioru 

Po całkowitym zakończeniu prób, a przed oddaniem instalacji do eksploatacji komisja 
odbierająca musi potwierdzić na odpowiednich formularzach wyniki przeprowadzonych prób, oraz 
stwierdzić, że wszystkie wymagania zostały spełnione. 
 
3.6.7 Obsługa i nadzór 

Dla zapewnienia sprawnego i prawidłowego działania instalacji gazów medycznych (w tym 
źródeł zasilania) w pionie administracyjno-technicznym szpitala przewidziano powołanie brygady 
pracowników zajmujących się obsługą i nadzorem instalacji gazów medycznych. 
W skład brygady powinni wejść: 
technik instalator – brygadzista 
trzech pracowników – konserwatorów po jednym na każdej zmianie. 

Osoby obsługujące instalację gazów medycznych (w tym źródeł zasilania) muszą posiadać 
uprawnienia eksploatacyjne, a osoba pełniąca nadzór uprawnienia dozorowe zgodnie z Wytycznymi 
Eksploatacji Instalacji Gazów Medycznych wydanymi przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej. 

Zgodnie z obowiązującymi “Wytycznymi Projektowania” praca centralnych źródeł zasilania 
odbywać się będzie automatycznie. W związku z tym nie jest wymagane stałe przebywanie 
pracowników obsługi w budynku źródeł zasilania. Zaplecze socjalno-bytowe dla brygady 
zajmującej się obsługą i konserwacją źródeł zasilania znajdować się będzie w budynku w części 
przeznaczonej dla pracowników obsługujących pozostałe instalacje występujące w szpitalu.   
 
 
3.6.8 Uwagi końcowe i zalecenia BHP 

Całość instalacji wykonać zgodnie z obowiązującymi Przepisami Budowy Urządzeń 
Elektrycznych.  



Jako ochronę przed dotykiem zastosować napięcie bezpieczne 24 V.  
Ochronę przed dotykiem pośrednim stanowi izolacja przewodów i osłony urządzeń. 

Wszystkie urządzenia konkretnych producentów zawarte w dokumentacji zostały dobrane 
tylko  dla potrzeb kosztorysowo-projektowych. 
Ostateczny wybór urządzeń zostanie rozstrzygnięty na drodze przetargu publicznego. 
 

4. Informacja BIOZ 

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia– gazy medyczne 

Podstawa opracowania 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bioz. 

Opis zasadniczych robót 

Przedmiotem omawianego przedsięwzięcia jest wykonanie wewnętrznej instalacji: 
• gazów medycznych 

Elementy zagospodarowania stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

Patrz  pkt „Informacja BIOZ” w projekcie architektonicznym. 

Kolejność i zakres przewidywanych robót 

Kolejność robót zależy od harmonogramu prac montażowych na budowie. Prace będą wykonywane 
po wykonaniu niezbędnych elementów konstrukcyjnych budynku. 

Do szczegółowego zakresu prac należą głównie: 

• montaż  rurociągów 
• montaż urządzeń związanych z działaniem instalacji 
• montaż elementów armatury i uzbrojenia instalacji 
• uruchomienia, próby szczelności i próby ciśnieniowe 

Przewidywane zagrożenia 

Najważniejszymi mogącymi wystąpić zagrożeniami są: 

4. Poparzenia podczas prowadzenia prac spawalniczych, 
• Przygniecenie ciężkimi urządzeniami i elementami instalacji w trakcie transportu                i 
montażu zwłaszcza elementów wielkogabarytowych transportowanych dźwigiem, 
• Przygniecenie spadającymi elementami; 
• Możliwość poślizgnięcia i upadek; 
• Zaprószenie ognia; 
• Zaprószenia oczu podczas cięcia, oczyszczania i szlifowania, klejenia izolacji, malowania 
rurociągów, 
• Upadek z rusztowania podczas prac montażowych, 

Prowadzenie instruktażu 

5. Przed przystąpieniem do robót pracownicy muszą zostać przeszkoleni, 
• Przed przystąpieniem do pracy na konkretnym stanowisku pracownicy zostaną 
poinformowani przez osoby dozoru o mogących wystąpić zagrożeniach i sposobach ich 
uniknięcia, 
• Kierownik budowy sporządzi plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz zapozna z nim 



pracowników, 
• Roboty instalacyjne mogą wykonywać wyłącznie pracownicy posiadający odpowiednie 
przygotowanie zawodowe uprawnienia, 
• Przestrzegać ogólnych zasad BHP obowiązujących przy robotach budowlanych               i 
instalacyjnych, 

Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom 

• Rejon prowadzenia robót niebezpiecznych ogrodzić taśmą biało – czerwoną                      i 
ustawić  tablice ostrzegawcze; 
• Używane narzędzia muszą być sprawne i posiadać odpowiednie atesty; 
• Pracownicy będą wyposażeni w odpowiedni do rodzaju wykonywanych robót sprzęt 

  ochrony osobistej; 
• W pobliżu stanowisk na których może wystąpić zaprószenie ognia należy zlokalizować 
przenośny sprzęt gaśniczy, 
• Wskazać drogę umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii lub innych 
zagrożeń, 
• W przypadku montażu wielkogabarytowych urządzeń zapewnić odpowiednią organizację 

  transportu i montażu oraz zabezpieczyć strefy transportu i montażu przed przedostaniem się 
 osób postronnych, 

 

Przepisy BHP dotyczące prowadzenia robót 

5. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. (tekst jednolity 
z Dz. U. z 2003r. Nr 169 poz. 1650) w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i  higieny 
pracy. 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

 
 
5.  UWAGI 
- Wszystkie prace wykonać zgodnie z projektem, obowiązującymi przepisami i normami              

a także z dobrą wiedza techniczną.  
 
- Rury układać zgodnie z instrukcją montażu i układania wymaganą przez producenta rur oraz 

zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszym opracowaniu. Z procesu zagęszczania 
gruntu należy sporządzić protokół.  

 
- Do montażu stosować wyłącznie materiały posiadające decyzję o dopuszczeniu do 

stosowania w budownictwie lub aprobatę techniczną (zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane).  
 
- Wszystkie wymiary i wielkości przyjęte w projekcie należy sprawdzić na budowie. Do 

obowiązków Kierownictwa budowy należy sprawdzenie przyjętych rozwiązań. W razie 
stwierdzenia niezgodności, lub gdy przyjęte elementy są nieodpowiednie ze względu na 
późniejsze zmiany wymiarów na budowie, należy niezwłocznie powiadomić autora 
opracowania.  

 
- W przypadku gdy podczas realizacji projektu zauważy się możliwą kolizję instalacji, należy 

przerwać wykonywane prace i niezwłocznie skontaktować się z Projektantem w celu 
rozwiązania problemu. 

 
- Wszystkie instalacje i urządzenia wyposażyć w system połączeń wyrównujących potencjały 

elektryczne.  


