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1. OPIS TECHNICZNY 
do projektu wykonawczego instalacji elektrycznych m odernizacji w ęzła 
cieplnego obsługuj ącego Teatr Narodowy w Warszawie 

1.1 Wstęp 
Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznych węzła cieplnego 
trzyfunkcyjnego wymiennikowego zlokalizowanego przy ul. Wierzbowej 3 w 
Warszawie, który obsługuje Teatr Narodowy w Warszawie. 
Projektowany węzeł cieplny zlokalizowany będzie na poziomie -1, w pomieszczeniu 
istniejącego węzła. Istniejącą instalację elektryczną w pomieszczeniu węzła należy 
zdemontować. 
 

1.2 Podstawa opracowania 
Podstawę niniejszego opracowania stanowią: 

− umowa z Inwestorem, 
− projekt wykonawczy technologii i automatyki węzła cieplnego, opracowany 

przez Pracownię Projektową J.D.J. przy ul. Godebskiego w Raszynie w 
kwietniu 2015 r, uzgodniony w Veolia, nr uzgodnień PST/359/2015, 

− ustalenia z przedstawicielem Inwestora, 
− uzgodnienia branżowe, 
− inwentaryzacja instalacji i urządzeń przeprowadzona przez projektanta, 
− obowiązujące normy i przepisy, 
− wytyczne projektowania węzłów cieplnych firmy VEOLIA, Warszawa 01.2015 

r. 
 

1.3 Zakres opracowania 
− zasilanie, 
− rozdzielnica RWC, 
− szafa automatyki SA1, 
− instalacja siłowa, 
− instalacja sterownicza i automatyki, 
− instalacja oświetleniowa, 
− ochrona przeciwprzepięciowa, 
− ochrona od porażeń. 

 

1.4 Zasilanie 
Projektowana rozdzielnica węzła cieplnego RWC zasilona będzie z rozdzielnicy 
głównej nn RGŁA, zlokalizowanej na poziomie -1. 
Dobrano linię zasilającą do RWC – YKY5x16 mm2 i zabezpieczenie bezpiecznikami 
topikowymi z wkładkami o charakterystyce gG i prądzie znamionowym 50A. Wkładki 
bezpiecznikowe zainstalować w rozdzielnicy RGŁA wykorzystując pole, z którego 
zasilana jest istniejąca rozdzielnica węzła cieplnego. 
Jest to pole nr 16 w sekcji III RGŁA, nr obwodu 52. 
Linia zasilająca prowadzona będzie w istniejącym korytku kablowym. 
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1.5 Rozdzielnica RWC 
Wszystkie odbiory węzła cieplnego będą zasilone z projektowanej wyłącznie dla 
węzła rozdzielnicy RWC. 
Rozdzielnicę RWC zaprojektowano w oparciu o skrzynkę blaszaną o stopniu ochrony 
IP54, wyposażoną zgodnie z rysunkami nr E03 i E04. 
Na wewnętrznej stronie drzwiczek należy umieścić zafoliowany schemat główny 
rozdzielnicy według rys. nr. E03. 
 

1.6 Instalacja siłowa 
Instalacja siłowa obejmuje zasilanie pomp c.o. (P1, P2), c.w. (P3, P4), c.t. (P5, P6, 
P7) firmy WILO, i Variomatów (P8, P9) firmy REFLEX. 
Pompy c.o. będą typu Stratos 80/1-12, Pn = 0,040÷1,55kW, n = 900 ÷ 3300obr./min., 
In = 0,32÷6,8A, Un = 230V. 
Pompy c.w. będą typu Stratos Z-30/1-12, Pn = 0,012÷0,31kW, n = 1400 ÷ 4800 
obr./min., In = 0,22÷1,37A, Un = 230V. 
Pompy c.t. będą typu IP-E 65/120-3/2-R1, Pn = 3,9kW, n = 750 ÷ 2900 obr./min., In = 
9,5A, Un = 400V. 
Variomaty typ 2-1, Pn = 1,1kW, Un = 230V. 
Pompy c.o. i c.w. należy zasilić kablami YKY 3x1,5mm2, pompy c.t. kablami YKY 
4x1,5 mm2 , Variomaty przewodami YDYżo 3x1,5mm2. 
Pompy c.t. będą zasilane poprzez urządzenie regulacyjne typu Vario VR-HVAC 
wyposażone w pełne zabezpieczenie silników (wyłączniki silnikowe). 
Kable i przewody należy prowadzić n.t. na uchwytach i w korytkach (ciągi zbiorcze), a 
ich odcinki do wysokości 1,5m od podłogi chronić rurką winidurową RS. 
Odcinki instalacji wprowadzane do tabliczek zaciskowych silników chronić rurką 
karbowaną (Peschla). 
Silniki wszystkich pomp zabezpieczone będą od zwarć i przeciążeń wyłącznikami 
silnikowymi F1÷F7 (F5÷F7 na wyposażeniu regulatora VR-HVAC) z wyzwalaczami 
elektromagnetycznymi (zwarciowymi) i termicznymi (przeciążeniowymi). 
Zestawy pompowe zabezpieczone będą przed suchobiegiem przy pomocy 
manometrów kontaktowych włączonych w obwody sterownia silników pomp. 
 

1.7 Instalacja sterownicza i automatyki 
Silniki pomp c.o.(P1, P2), c.w. (P3, P4) i c.t. (P5, P6, P7) sterowane będą przy 
pomocy trzypołożeniowych łączników S1, S2, S3. Zastosowane łączniki umożliwiają 
sterowanie pompami : 

− ręczne - położenie R, 
− wyłączone - położenie 0, 
− automatyczne - położenie A 

Dla pomp c.o. (P1, P2) i pomp c.w. (P3, P4) w położeniu „praca automatyczna” praca 
naprzemienna i przełączanie awaryjne realizowane będą automatycznie przez układy 
sterownicze w pompie MASTER i SLAVE. 
Dla pomp c.t. (P5, P6, P7) w położeniu „praca automatyczna” praca naprzemienna i 
przełączanie awaryjne realizowane będą automatycznie przez układy sterownicze 
regulatora VR-HVAC. 
Praca pomp będzie sygnalizowana na RWC lampkami. 
Oprócz przewodów zasilających do pomp podłączone będą przewody sterownicze 
typu LiYCY 2x1,0 (sterowanie 0-10V z regulatora i EXT.OFF z RWC) i YLY 
(sygnalizacja pracy i awarii pompy). 
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Układ automatycznej regulacji węzła cieplnego będzie wykonany w oparciu o 
urządzenia firmy SIEMENS, zawarte w projekcie technologii i automatyki węzła. 
Układ automatycznej regulacji temperatury c.o., c.w. i c.t. zawierał będzie 
następujące urządzenia: 

− elektroniczny regulator temperatury swobodnie programowalny c.o., c.t. i c.w. typu 

PXC100-E.D, 

− zawór regulacyjny c.o. typu VVF53 z siłownikiem SKD82.51 
− zawór regulacyjny c.t. typu VVF53 z siłownikiem SKD62UA 
− zawór regulacyjny c.w. typu VVF53 z siłownikiem SKD62UA 
− czujnik temperatury instalacji c.o., c.t. typu QAE2164.010 
− czujnik temperatury powrotu wody sieciowej c.o. typu QAE2164.010 
− czujnik zanurzeniowy temperatury instalacji c.w. typu QAE2164.010 
− czujnik temperatury zewnętrznej QAC2012 
− termostat bezpieczeństwa (instalacja c.o. i c.t.) RAK-TW. 1000B-H 
− termostat bezpieczeństwa (instalacja c.w.u.) RAK-ST. 1430S-M 

 
Lokalizacja elementów automatyki, została przedstawiona na rys. nr E02. 
Niniejszy projekt obejmuje instalacje połączeń elektrycznych między wyżej 
wymienionymi urządzeniami, które należy wykonać przewodami typu YLY. 
Schemat połączeń elektrycznych urządzeń automatyki został pokazany na rys. nr 
E09÷E14. 
Przewody połączeń elementów automatyki układać w korytkach kablowych i rurach 
RS n.t.. 
 

1.8 Instalacja o świetlenia i gniazda 230V 
Projektowaną instalację oświetleniową wykonać przewodem kabelkowym YDY 
3x1,5mm2 n.t., o osprzętem szczelnym. Zastosowano 8 opraw jarzeniowych 
pyłoszczelnych / strugoodpornych IP65 ze świetlówkami 2x36W. Oprawy mocowane 
będą na przewieszkach na wysokości 3 m od poziomu podłogi. Lokalizacja opraw 
oświetleniowych przedstawiono na rys. nr E02. Ilość opraw wynika z załączonych do 
projektu obliczeń. 
Sterowanie oświetleniem wyłącznikiem jednobiegunowym zainstalowanym na 
wysokości 1,4m od poziomu podłogi. 
Instalację oświetleniową należy zasilić sprzed wyłącznika głównego rozdzielnicy 
RWC. 
Należy przeprowadzić badania natężenia oświetlenia zgodnie z PN-EN 12464-1. 
Gniazda wtyczkowe 230V zainstalowane będą na ścianach (2 szt.) i na rozdzielnicy 
RWC (1 szt.). 
 

1.9 System centralnego sterowania BMS 
Obiekt wyposażony jest w system centralnego sterowania BMS pracujący na 
DESIGO 5.1 firmy Siemens. 
Urządzenia węzła cieplnego będą kontrolowane przez ten system za pośrednictwem 
sterownika PXC100-E.D Siemens. Jako protokół wymiany informacji w systemie 
będzie zastosowany BACnet. 
Sterownik wyposażony będzie w port komunikacyjny oraz gniazdo do podłączenia 
panelu operatorskiego, zainstalowanego w szafie automatyki SA1. 
Sterownik będzie wpięty w system BMS pomiędzy podcentrale N4UC i N5UC dwoma 
odcinkami kabla typu BELDEN – 8471 UTP 1x2Xawg16 PVC. 
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1.10 Ochrona przeciwpo żarowa 
W miejscach przejść przewodów przez elementy oddzielenia p.poż. oraz przez 
ściany i stropy o odporności ogniowej RE 60 lub EI 60 przewidzieć przepusty lub 
uszczelnienia p.poż. o klasie odporności ogniowej wymaganej dla tych oddzieleń 
p.poż. 

1.11 Ochrona przeciwprzepi ęciowa 
Zastosowano dwustopniową ochronę przepięciową, realizowaną przez odgromniki 
typu 1 (klasy B) umieszczone w rozdzielnicy głównej RGŁA i ochronniki typu 2 (klasa 
C) zlokalizowane w projektowanej rozdzielnicy węzła RWC. 
 

1.12 Ochrona od pora żeń 
Ochroną przeciwporażeniową podstawową stanowiła będzie izolacja podstawowa i 
obudowy części czynnych, oraz dodatkowo wyłączniki różnicowoprądowe o czułości 
30mA. 
Jako ochronę przeciwporażeniową przy uszkodzeniu zastosowano samoczynne 
wyłączanie zasilania w układzie sieciowym TN-S, realizowane przez wyłączniki 
różnicowoprądowe, wyłączniki nadmiarowoprądowe i bezpieczniki topikowe. 
Skuteczność przyjętej ochrony należy potwierdzić pomiarem. 
 

1.13  Instalacja poł ączeń wyrównawczych 
W pomieszczeniu węzła wykonać połączenia wyrównawcze dodatkowe (miejscowe) 
bednarką FeZn25x2mm. 
Do szyny wyrównawczej przyłączyć poprzez objemki: przewodzące elementy 
instalacji c.o., c.w, c.t. oraz masy metalowe urządzeń technologicznych. Szynę 
wyrównawczą FeZn25x2 połączyć z istniejącą instalacją połączeń wyrównawczych 
głównych budynku. Śrubowy zacisk ochronny rozdzielnicy RWC połączyć z żyłą 
ochronną przewodu zasilającego (PE) i bednarką połączeń wyrównawczych 
FeZn25x2. 
Połączeniu ochronnemu przewodem PE podlegają: 

− obudowa rozdzielnicy RWC, zacisk PE w szafie automatyki SA1, 
− korytka kablowe, zaciski PE gniazda, STW, STB, oprawy oświetleniowe, 
− silniki pomp. 

Żyłę ochronną PE przewodu zasilającego połączyć w rozdzielnicy RGŁA z zaciskiem 
ochronnym PE. Do ochrony silników wykorzystać żyłę PE przewodów zasilających 
silniki. 
Płaskownik FeZn25x2 pomalować w poprzeczne żółto-zielone pasy. 
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2. OBLICZENIA TECHNICZNE 

2.1 Bilans mocy, dobór linii zasilaj ącej i zabezpiecze ń 
 
1. pompy Pi=15,4 kW kz=0,63 Ps=9,7 kW 

2. variomaty Pi=2,2 kW kz=0,70 Ps=1,5 kW 

3. oświetlenie Pi=0,7 kW kz=1,0 Ps=0,7 kW 

4. gniazdo 1-f Pi=2,0 kW kz=0,5 Ps=1,0 kW 

5. automatyka Pi=0,2 kW kz=1,0 Ps=0,2 kW 

RAZEM Pi=20 kW k z=0,56 Ps=13 kW 

 
Moc zainstalowana  Pi=20 kW 

Moc szczytowa Ps=13 kW 
 
Ps=13 kW, cosϕ = 0,9 
 
 Ps 13 x 103 
Io = –––––––––––– =  ––––––––––– = 21 A 
 √3 x U x cosϕ √3 x 400 x 0,9 
 
Dobrano linię zasilającą YKY5x16, Idd  = kj x 80 A = 0,75 x 80 = 60 A 
Zabezpieczenie w rozdzielni RGŁA bezpiecznikami topikowymi o prądzie 
nominalnym Ib=50A, dobranymi ze względu na selektywność zabezpieczeń. 
 
Io ≤ Ib≤ Idd   21 A ≤ 50 A ≤ 60 A 
I2 ≤ 1,45 x Idd   1,6 x 50 A = 80 A ≤ 1,45 x 60 A = 87 A 
 

2.2 Obliczenia spadku napi ęcia 
 
RGŁA – RWC 
Ps=13 kW, YKY5x16 mm2, l=60 m 
 
 100 x Ps x l     100 x 13 x 103 x 60 
∆U = ––––––––– =  ––––––––––––––––– = 0,56% 
 γ x s x U2 54 x 16 x 4002 
 

2.3 2.3  Obliczenia o świetlenia 
 
Obliczenia natężenia oświetlenia dokonano wg programu „DIALUX”. 
Zaprojektowano 8 opraw fluorescencyjnych 2x36W. 
Natężenie średnie Eśr = 226 lx 
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3. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW 
 
Lp Wyszczególnienie  Jedn.  Ilość 

1. Rozdzielnica kompletna węzła RWC wg. rys. E03 i E04 kpl. 1 
2. Szafa automatyki SA1 wg rys. E05 kpl. 1 
3. Oprawa jarzeniowa hermetyczna CO1 236, 2x36W 

prod. ES-System lub produkt o parametrach porównywalnych 
lub wyższych 

szt. 8 

4. Wyłącznik instalacyjny jednobiegunowy hermetyczny, 
szczelny  n.t. 10A 

szt. 1 

5. Gniazdo wtyczkowe 2P+Z 10/16 A 250 V szczelne n.t szt. 2 
6. Płaskownik FeZn 25x2 mm mb. 50 
7. Kabel elektroenergetyczny YKY 5x16 mm2 mb. 70 
8. Kabel elektroenergetyczny YKY 4x6 mm2 mb. 25 
9. Kabel elektroenergetyczny YKY 4x1,5mm2 mb. 9 

10. Kabel elektroenergetyczny YKY 3x1,5mm2 mb. 45 
11. Przewód YDYżo 3x2,5 mm2 mb. 35 
12. Przewód YDYżo 3x1,5 mm2 mb. 140 
13. Przewód LY 2,5 mm2 mb. 3 
14. Przewód YLY 10x1,0 mm2 mb. 65 
15. Przewód YLY 4x1,0 mm2 mb. 45 
16. Przewód YLY 3x1,0 mm2 mb. 259 
17. Przewód YLY 5x1,0 mm2 mb. 60 
18. Przewód YLY 2x1,0 mm2 mb. 95 
18. Przewód sterowniczy ekranowany typu LiYCY 3x1,0 mm2 mb. 17 
19. Przewód sterowniczy ekranowany typu LiYCY 2x1,0 mm2 mb. 70 
20. Przewód BELDEN-8471 UTP 1x2xAWG16 PCV lub produkt o 

parametrach porównywalnych lub wyższych 
mb. 105 

21. Rura winidurowa RS40 mb. 13 
22. Rura winidurowa RS22 mb. 33 
23. Rura winidurowa RS18 mb. 16 
24. Rurka karbowana giętka RKGL25 mb. 33 
25. Odgałęźnik n.t., 4-ro wylotowy szt. 2 
26. Korytko kablowe z pokrywą K200 mb. 20 
27. Korytko kablowe z pokrywą K100 mb. 20 
28. Wkładka bezpiecznikowa, gG, 50A szt. 3 
29. Uszczelnienia p.poż. kpl. 4 
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4. INFORMACJA BEZPIECZE ŃSTWA OCHRONY I ZDROWIA 

4.1 Zakres i kolejno ść robót 
Zakres robót obejmuje wykonanie instalacji elektrycznych w węźle cieplnym w 
budynku technicznym obsługującym Teatr Narodowy w Warszawie przy ul. 
Wierzbowej 3. 
 

− zabudowa w rozdzielnicy elektrycznej głównej RGŁA wskazanej przez 
Użytkownika wkładek bezpiecznikowych topikowych o charakterystyce gG i 
prądzie znamionowym 50A, 

− zabudowa osprzętu elektrycznego w rozdzielnicy elektrycznej RWC i w szafie 
automatyki, 

− montaż rozdzielnicy elektrycznej RWC na ścianie pomieszczenia i szafy 
automatyki przy ścianie pomieszczenia, 

− montaż koryt kablowych i rurek instalacyjnych, 
− ułożenie przewodów w korytach i rurkach instalacyjnych, 
− montaż opraw oświetleniowych z osprzętem, 
− montaż instalacji wyrównawczych, 
− podłączenie przewodów do zacisków aparatów i rozdzielnic elektrycznych, 
− oznakowanie przewodów, 
− wykonanie pomiarów elektrycznych, 
− uruchomienie instalacji. 

 

4.2 Informacje dotycz ące przewidywanych zagro żeń wyst ępujących podczas 
realizacji robót budowlanych 

− nieostrożność i nieuwaga pracowników przy robotach montażowych instalacji 
elektrycznych, 

− niebezpieczeństwo uszkodzenia ciała pracownika przy robotach montażowych 
urządzeń elektrycznych, 

− niesprawność narzędzi budowlanych i elektronarzędzi, 
− niewielka powierzchnia placu budowy, 
− kolizje instalacji elektrycznych z instalacją sanitarną. 

 

4.3 Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzeniu robót 
Prace montażowe odbywać się będą w wydzielonym pomieszczeniu węzła 
cieplnego. 
 

4.4 Informacja o sposobie przeprowadzenia instrukta żu pracowników 
Przed przystąpieniem do prac kierownik budowy, lub w sytuacjach tego 
wymagających po uprzednich uzgodnieniach przedstawiciel Inwestora, powinien 
przeszkolić pracowników w zakresie przestrzegania zasad BHP dla poszczególnych 
stanowisk pracy. 
Szkolenie wstępne ogólne: przeprowadza służba BHP wykonawcy. 
Szkolenie stanowiskowe na obiekcie przeprowadza kierownik budowy 
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(wykonawca) lub w sytuacjach tego wymagających po uprzednich uzgodnieniach 
przedstawiciela Inwestora. 
Szkolenie okresowe przeprowadza wykonawca poprzez uprawione osoby prawne  
lub fizyczne. 
Prace elektryczne powinny być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie 
uprawnienia i zaświadczenia kwalifikacyjne. 
W wypadku wystąpienia zagrożenia wszyscy pracownicy winni posiadać znajomość 
udzielania pierwszej pomocy oraz być zaopatrzeni w apteczkę pierwszej pomocy. 
W widocznym miejscu należy umieścić spis ważnych telefonów. 
 

4.5 Potwierdzenie realizacji szkole ń BHP 
− kartoteka kontrolna BHP, 
− zaświadczenia z przeprowadzonego szkolenia /podstawowego/ okresowego, 
− świadectwa kwalifikacyjne elektryczne (SEP), 
− karta ryzyka zawodowego. 

 

4.6 Środki techniczne i regulacyjne zapobiegaj ące niebezpiecze ństwom 
wynikaj ącym z wykonania robót 

Na budowie Wykonawca winien zatrudnić wyłącznie osoby posiadające wymagane 
świadectwa kwalifikacyjne, aktualne badania lekarskie i wymagane szkolenie BHP. 
Do wykonywania robót należy użyć tylko materiałów, wyrobów, maszyn, urządzeń i 
narzędzi posiadających atesty, badania, aprobaty i aktualne przeglądy techniczne. 
Do miejsca prowadzenia robót nie należy dopuszczać osób postronnych. Pracownicy 
i inne osoby dopuszczane na plac budowy winni posiadać niezbędne środki ochrony 
osobistej. 
Strefy bezpośredniego zagrożenia wokół wykonywanych obiektów należy ogrodzić 
barierami ochronnymi. 
Dla zapewnienia sprawnej komunikacji należy na terenie budowy zachować ład i 
porządek oraz zapewnić łatwy dojazd. 
Wykonywane roboty budowlane na obiektach i placach budowy winny odpowiadać 
wymogom określonych w: 

− Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonania robót budowlanych. 

− Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

− Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej  z dnia 26.09.1997r. w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy . 

 
Uwaga: Lista środków zapobiegawczych przy robotach budowlanych mu si by ć 
ustalona przez wykonawc ę w Planie Bezpiecze ństwa i Ochrony Zdrowia. 
 
Opracował 
Wojciech Grossman 
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Wojciech Grossman 
...................................................... 
imię i nazwisko 

mgr inż. elektryk 
......................................................................... 
tytuł 

Wa-644/92 
........................................................................ 
nr. uprawnień zawodowych 

MAZ/IE/4687/01 
....................................................................... 
nr. rejestracyjny Izby Inżynierów Budownictwa 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA W TRYBIE ART. 20 UST.4 
USTAWY PRAWO BUDOWLANE 

 
 
 
Ja niżej podpisany : Wojciech Grossman 
branża elektryczna - projektant 
posiadający uprawnienia do projektowania nr : Wa-644/92 
w specjalności : instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych 
należący do : Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 
oświadczam, że: 
 
Projekt wykonawczy modernizacji węzła cieplnego przy ul. Wierzbowej 3 obsługującego 
Teatr Narodowy w Warszawie 
instalacje elektryczne 
 
 
 
 
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej 
 
 
 
 

.................................................... 
podpis 

 
 
 
 
 
 
 

miejscowość i data : Warszawa maj 2015r. 
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Jerzy Frączak 
...................................................... 
imię i nazwisko 

mgr inż. elektryk 
......................................................................... 
tytuł 

St-197/85 
........................................................................ 
nr. uprawnień zawodowych 

MAZ/IE/2769/01 
....................................................................... 
nr. rejestracyjny Izby Inżynierów Budownictwa 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE SPRAWDZAJĄCEGO W TRYBIE ART. 20 UST.4 
USTAWY PRAWO BUDOWLANE 

 
 
 
Ja niżej podpisany : Jerzy Frączak 
branża elektryczna - sprawdzający 
posiadający uprawnienia do projektowania nr : St-197/85 
w specjalności : instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych 
należący do : Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 
oświadczam, że: 
 
Projekt wykonawczy modernizacji węzła cieplnego przy ul. Wierzbowej 3 obsługującego 
Teatr Narodowy w Warszawie 
instalacje elektryczne 
 
 
 
 
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej 
 
 
 
 

.................................................... 
podpis 

 
 
 
 
 
 
 

miejscowość i data : Warszawa maj 2015r. 
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