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OPIS TECHNICZNY 
 

1. Zakres opracowania 

Przedmiotem całości opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy instalacji, 

klimatyzacji dla Budynku Starostwa Powiatowego w Biłgoraju. 

 

2. Rozwi ązania projektowe 

2.1. Parametry powietrza 

 
Parametry powietrza zewnętrznego: 

LATO 
- temperatura zewnętrzna  tz = +35oC 
- temperatura wewnętrzna  tw= +24 oC   / ± 2oC/   
 

ZIMA 
- temperatura zewnętrzna  tz = -20oC 
- temperatura wewnętrzna  tw= +20 oC   /± 2oC / 
 
2.2. Założenia wst ępne 

 
Budynek charakteryzuje się następującymi parametrami: 

• Zapotrzebowanie na chłód:   około 78 kW 

 

Proponowany system Multi Split ma za zadanie schładzać pomieszczenia objęte 

opracowaniem do zadanej temperatury obliczeniowej. 

 
2.3. Opis ogólny 

Dla całego budynku zaprojektowano 5 niezależnych systemów Multi Split. Systemy te 

gwarantują uzyskanie zadanej obliczeniowej temperatury dla poszczególnych 

pomieszczeń  w funkcji chłodzenia oraz grzania. 

System nr 1 – pomieszczenia: 204, 205, 206, 207 

System nr 2 – pomieszczenia: 208, 209, 210, 211 

System nr 3 – pomieszczenia: 215, 216, 109, 112, 114 

System nr 4 – pomieszczenia: 3, 4, 5, 6 

System nr 5 – pomieszczenia: 7, 9, 12, 14, 111 
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2.4. Konfiguracja systemów 

Typ jednostki 
zewnętrznej 

Typ jednostek wewnętrznych Uwagi Sterowanie indywidualne 

System 1 
Rozdzielacz 

np. PAC-AK52BC lub równoważny 
Rozdzielacz dający możliwość podłączenia do 

5 urządzeń wewnętrznych 
- 

Jednostka wewnętrzna ścienna  
np. MSZ-EF42VE ( 4,2 kW ) lub 

równoważny 

Jednostki zapewniające chłodzenie oraz 
ogrzewanie pomieszczeń 

Sterownik bezprzewodowy 
Agregat 

Np. MXZ-8B160VA lub 
równoważny 

Jednostka wewnętrzna ścienna  
np. MSZ-EF50VE ( 5,0kW ) x 3szt. lub 

równoważny 

Jednostki zapewniające chłodzenie oraz 
ogrzewanie pomieszczeń Sterownik bezprzewodowy 

System 2 
Rozdzielacz 

Np. PAC-AK52BC lub równoważny 
Rozdzielacz dający możliwość podłączenia do 

5 urządzeń wewnętrznych 
- 

Jednostka wewnętrzna ścienna  
np. MSZ-EF35VE ( 3,5 kW ) lub 

równoważny 

Jednostki zapewniające chłodzenie oraz 
ogrzewanie pomieszczeń 

Sterownik bezprzewodowy 

Jednostka wewnętrzna ścienna  
np. MSZ-EF42VE ( 4,2 kW ) lub 

równoważny 

Jednostki zapewniające chłodzenie oraz 
ogrzewanie pomieszczeń 

Sterownik bezprzewodowy 

Agregat 
Np. MXZ-8B160VA lub 

równoważny 

Jednostka wewnętrzna ścienna  
np. MSZ-EF50VE ( 5,0kW ) x 2szt. lub 

równoważny 

Jednostki zapewniające chłodzenie oraz 
ogrzewanie pomieszczeń 

Sterownik bezprzewodowy 

System 3 
Rozdzielacz 

Np. PAC-AK52BC lub równoważny 
Rozdzielacz dający możliwość podłączenia do 

5 urządzeń wewnętrznych 
- 

Jednostka wewnętrzna ścienna  
np. MSZ-EF22VE ( 2,2 kW ) lub 

równoważny 

Jednostki zapewniające chłodzenie oraz 
ogrzewanie pomieszczeń 

Sterownik bezprzewodowy 

Jednostka wewnętrzna ścienna  
np. MSZ-EF25VE ( 2,5 kW ) x 2 szt. 

lub równoważny 

Jednostki zapewniające chłodzenie oraz 
ogrzewanie pomieszczeń 

Sterownik bezprzewodowy 

Jednostka wewnętrzna ścienna  
np. MSZ-EF42VE ( 4,2 kW ) lub 

równoważny 

Jednostki zapewniające chłodzenie oraz 
ogrzewanie pomieszczeń 

Sterownik bezprzewodowy 

Agregat 
Np. MXZ-8B160VA lub 

równoważny 

Jednostka wewnętrzna ścienna  
np. MSZ-EF50VE ( 5,0 kW ) lub 

równoważny 

Jednostki zapewniające chłodzenie oraz 
ogrzewanie pomieszczeń 

Sterownik bezprzewodowy 
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Typ jednostki 
zewnętrznej 

Typ jednostek wewnętrznych Uwagi Sterowanie indywidualne 

System 4 
Rozdzielacz 

Np. PAC-AK52BC lub równoważny 
Rozdzielacz dający możliwość podłączenia do 

5 urządzeń wewnętrznych - 

Jednostka wewnętrzna ścienna  
np. MSZ-EF25VE ( 2,5 kW ) lub 

równoważny 

Jednostki zapewniające chłodzenie oraz 
ogrzewanie pomieszczeń 

Sterownik bezprzewodowy 

Jednostka wewnętrzna ścienna  
np. MSZ-EF35VE ( 3,5 kW ) lub 

równoważny 

Jednostki zapewniające chłodzenie oraz 
ogrzewanie pomieszczeń 

Sterownik bezprzewodowy 

Agregat 
Np. MXZ-8B140VA lub 

równoważny 
 

Jednostka wewnętrzna ścienna  
np. MSZ-EF42VE ( 4,2 kW ) x 2szt. lub 

równoważny 

Jednostki zapewniające chłodzenie oraz 
ogrzewanie pomieszczeń 

Sterownik bezprzewodowy 

System 5 
Rozdzielacz 

Np. PAC-AK52BC lub równoważny 
Rozdzielacz dający możliwość podłączenia do 

5 urządzeń wewnętrznych 
- 

Jednostka wewnętrzna ścienna  
np. MSZ-EF22VE ( 2,2 kW ) x 3szt. lub 

równoważny 

Jednostki zapewniające chłodzenie oraz 
ogrzewanie pomieszczeń 

Sterownik bezprzewodowy 

Jednostka wewnętrzna ścienna  
np. MSZ-EF25VE ( 2,5 kW ) lub 

równoważny 

Jednostki zapewniające chłodzenie oraz 
ogrzewanie pomieszczeń 

Sterownik bezprzewodowy 

Agregat 
Np. MXZ-8B140VA lub 

równoważny 
 

Jednostka wewnętrzna ścienna  
np. MSZ-EF42VE ( 4,2 kW ) lub 

równoważny 

Jednostki zapewniające chłodzenie oraz 
ogrzewanie pomieszczeń 

Sterownik bezprzewodowy 
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Jednostki zewnętrzne zostaną zlokalizowane na dachu budynku na konstrukcjach 

wsporczych. 

  

Rysunek 1. Jednostka zewnętrzna systemu Multi Split 
 

Chłodzenie i ogrzewanie pomieszczeń biurowych realizowane będzie za pomocą 

jednostek ściennych. 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 2. Jednostka wewnętrzna ścienna systemu Multi Split 
 

Zaproponowane jednostki ścienne charakteryzują się: 

• Możliwość wyboru jednego z trzech kolorów (biały; czarny; srebrny ) 

• Pięciostopniową regulacją prędkości obrotowej wentylatora 

• Niskim poziomem generowanego hałasu – 21dB(A) na najniższym biegu 

• Wysokimi współczynnikami sezonowej efektywności energetycznej zarówno dla 

chłodzenia jak i ogrzewania 
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2.5. Sterowanie 

Każda jednostka wewnętrzna zostanie wyposażona w indywidulany sterownik 

bezprzewodowy, który pozwalał będzie na ustawienie trybu pracy (chłodzenie, grzanie, 

wentylacja, osuszanie) oraz na nastawę temperatury. 

 

Rysunek 3. Sterownik indywidualny bezprzewodowy 
 
Podstawowe dane techniczne jednostek zewnętrznych 14 kW: 

• Wydajność chłodnicza : 14 kW 

• Wydajność grzewcza : 16 kW 

• Nominalny pobór mocy dla chłodzenia : 3,86 kW 

• Nominalny pobór mocy dla grzania : 3,87 kW  

• Współczynnik efektywności EER = 3,69 

• Współczynnik efektywności COP = 4,10 

• Wymiary agregatu : 1350x950x330mm 

• Hałas : 52dB(A)  

• Zakres temp. pracy chłodzenie : -15~+46°C  

• Zakres temp. pracy ogrzewanie : -15~+21°C  

Podstawowe dane techniczne jednostek zewnętrznych 15,5 kW: 

• Wydajność chłodnicza : 15,5 kW 

• Wydajność grzewcza : 18 kW 

• Nominalny pobór mocy dla chłodzenia : 4,71 kW 

• Nominalny pobór mocy dla grzania : 4,77 kW  

• Współczynnik efektywności EER = 3,34 

• Współczynnik efektywności COP = 3,75 

• Wymiary agregatu : 1350x950x330mm 

• Hałas : 54dB(A)  

• Zakres temp. pracy chłodzenie : -15~+46°C  

• Zakres temp. pracy ogrzewanie : -15~+21°C  
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Podstawowe dane techniczne jednostek wewnętrznych 2,2 kW: 

• Wydajność chłodnicza : 2,2 kW 

• Wydajność grzewcza : 2,4 kW 

• Wymiary parownika : 299x895x195mm 

• Pięciostopniowa regulacja prędkości obrotowej wentylatora 

• Hałas : 21/23/29/36/42dB(A)  

• Przepływ powietrza : 4,0/4,6/6,3/8,3/10,5 m3/min 

• Masa : 11,5 kg 

• Pobór prądu jednostki wewnętrznej : 0,027 kW 

Podstawowe dane techniczne jednostek wewnętrznych 2,5 kW: 

• Wydajność chłodnicza : 2,5 kW 

• Wydajność grzewcza : 3,2 kW 

• Wymiary parownika : 299x895x195mm 

• Pięciostopniowa regulacja prędkości obrotowej wentylatora 

• Hałas : 21/23/29/36/42dB(A)  

• Przepływ powietrza : 4,0/4,6/6,3/8,3/10,5 m3/min 

• Masa : 11,5 kg 

• Pobór prądu jednostki wewnętrznej : 0,027 kW 

Podstawowe dane techniczne jednostek wewnętrznych 3,5 kW: 

• Wydajność chłodnicza : 3,5 kW 

• Wydajność grzewcza : 4,0 kW 

• Wymiary parownika : 299x895x195mm 

• Pięciostopniowa regulacja prędkości obrotowej wentylatora 

• Hałas : 21/24/29/36/42dB(A)  

• Przepływ powietrza : 4,0/4,6/6,3/8,3/10,5 m3/min 

• Masa : 11,5 kg 

• Pobór prądu jednostki wewnętrznej : 0,031 kW 

Podstawowe dane techniczne jednostek wewnętrznych 4,2kW: 

• Wydajność chłodnicza : 4,2 kW 

• Wydajność grzewcza : 5,4 kW 

• Wymiary parownika : 299x895x195mm 

• Pięciostopniowa regulacja prędkości obrotowej wentylatora 
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• Hałas : 28/31/35/39/42dB(A)  

• Przepływ powietrza : 4,0/4,6/6,3/8,3/10,5 m3/min 

• Masa : 11,5 kg 

• Pobór prądu jednostki wewnętrznej : 0,031 kW 

 

Podstawowe dane techniczne jednostek wewnętrznych 5,0kW: 

• Wydajność chłodnicza : 5,0 kW 

• Wydajność grzewcza : 5,8 kW 

• Wymiary parownika : 299x895x195mm 

• Pięciostopniowa regulacja prędkości obrotowej wentylatora 

• Hałas : 28/31/35/39/42dB(A)  

• Przepływ powietrza : 4,0/4,6/6,3/8,3/10,5 m3/min 

• Masa : 11,5 kg 

• Pobór prądu jednostki wewnętrznej : 0,031 kW 

 

2.6. Systemy Multi Split  

Główne cechy zaprojektowanych systemów: 

• Jeden system do grzania i chłodzenia  

Urządzenia mogą być zastosowane jako źródło ciepła i chłodu dla budynku. 

Zastosowanie jednego systemu do grzania i chłodzenia eliminuje sytuacje w 

której jednocześnie jeden system grzeje pomieszczenie a drugi chłodzi. 

• Płynna regulacja wydajno ści grzewczej/chłodniczej dzi ęki zastosowaniu 

spr ężarek inwerterowych.  

Agregat dostosowuje swoją moc do aktualnych potrzeb. 

Możliwość pracy dowolnej ilości jednostek wewnętrznych w systemie. 

• Gwarancja 5 lat 

• Wysokie współczynniki efektywno ści EER i COP 

W okresach niepełnego obciążenia załączają się rotacyjnie poszczególne 

agregaty co wydłuża żywotność systemu. 

• Klasa energetyczna A (zarówno dla chłodzenia i grza nia) 

• Bardzo cicha praca 

Jednostki wewnętrzne ścienne na najniższym biegi generują hałas na poziomie 

21-28dB (w zależności od wielkości) 
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2.7.  Materiał ruroci ągów 

Przewody freonowe wykonać z rur miedzianych łączonych na lut twardy.  

Do celów chłodniczych używać tylko rur bez szwu (typu Cu DHP zgodnie z ISO 1337) 

odtłuszczonych i odtlenionych, nadających się do ciśnień roboczych co najmniej 3000 

kPa.  W żadnym wypadku nie wolno u żywać rur miedzianych klasy sanitarnej.  

Przewody freonowe i skropliny mocować do ścian lub sufitów stosując elementy 

montażowo-łączące np. firmy Niczuk lub równoważne takie jak: stopa montażowa 

siodłowa A2,0 (30x30x2,0mm), profile montażowe typu A2,0 (30x30x2,0mm), 

gwintsztangi M8, obejmy do chłodu z wkładką tłumiącą. 

Przewody freonowe prowadzić min. 10cm od stropu. Przewody freonowe prowadzić na 

zawieszeniach z przewodami freonowymi. 

Pionowe przewody freonowe i skropliny obudować płytą GK. Poziome przewody 

freonowe i skropliny należy prowadzić w korytach z PCV typu naściennego w kolorze 

białym o odpowiedniej szerokości i wysokości. 

Wszystkie przej ścia przez ściany i stropy nale ży wykonywa ć wiertnicami bez 

używania sprz ętu pneumatyczno-udarowego 

 

2.8.  Izolacja 

Przewody freonu (ciecz i gaz) wewnątrz i na zewnątrz budynku zaizolować na całej 

długości izolacją typu K_FLEX FRIGO (dopuszczalna temp. od – 200 do 115 oC) 

grubości 13 mm. 

 
2.9.  Próby i rozruch 

Przed napełnieniem instalacji, należy przewody przedmuchać sprężonym azotem 

technicznym. Następnie wykonać próbę szczelności na ciśnienie 3,8 MPa (próba dla 

samych przewodów) oraz test osuszania próżniowego. Test szczelności musi być 

zgodny z EN-378-2. Po uzyskaniu pozytywnych prób instalację napełnić freonem 

R410A i przeprowadzić rozruch instalacji. Ciśnienie robocze wynosi 2,5 MPa. 

Rozruch urz ądzeń tylko pod nadzorem przedstawicieli producenta.  
 

2.10.  Zasilanie elektryczne 

Zasilanie elektryczne należy podłączyć:  

- do agregatu zewnętrznego: zgodnie z projektem branży elektrycznej, 

- do jednostek wewnętrznych: przewód 3x2,5 mm2, 

Istniejąca tablica rozdzielcza znajduje się na poziomie parteru.  
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2.11. Odprowadzenie skroplin 

Projektuje się odprowadzenie skroplin z urządzeń przez zasyfonowanie do kanalizacji 

sanitarnej wewnątrz budynku. Należy zapewnić spadek min. 1% prowadzonej instalacji 

w kierunku włączenia do kanalizacji. Włączenie do kanalizacji z wykonaniem syfonu. W 

przypadku rozpoczęcia prac montażowych i stwierdzenia braku możliwości 

poprowadzenia instalacji ze spadkiem należy zastosować pompki skroplin. 

 

2.12.  Zabezpieczenia p.po ż. 

 Zgodnie z ekspertyzą W ZAKRESIE WYMAGAŃ BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO 
ROZBUDOWY I NADBUDOWY BUDYNKU POWIATOWEGO SZPITALA ZE ZMIANĄ 
SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA BUDYNEK ADMINISTRACYJNO-BIUROWY 
STAROSTWA POWIATOWEGO W BIŁGORAJU  
 

Budynek stanowi jedną strefę pożarową o powierzchni 2129 m2, przy dopuszczalnej 

wynoszącej 8000 m2 zgodnie z § 227 rozporządzenia [1]. Strefa pożarowa budynku 

stanowi 26,61 % dopuszczalnej powierzchni. W budynku znajdują się pomieszczenia 

techniczne wydzielone pożarowo ścianami i stropami w k. o. o. przynajmniej EI 60 z 

przepustami instalacyjnymi w klasie odporności ogniowej EI 60 zgodnie z § 234.3 

rozporządzenia [1] i zamykane drzwiami w k. o. o. EI 30: 2 archiwa na akta w 

piwnicach, zasilanie rezerwowe UPS w piwnicy, wentylatornia na poddaszu i 

serwerownia z centralką SSP na drugim piętrze. Ponadto w budynku znajdują się dwie 

wydzielone pożarowo ścianami o k. o. o. REI 60 (z przepustami instalacyjnymi 

zabezpieczonymi w k. o. o. EI 60), zamykane drzwiami w k. o. o. EI 30 i oddymiane 

grawitacyjnie klatki schodowe. 

W związku z powyższym przy przejściu przewodów freonowych przez strop między II 

piętrem a poddaszem  należy zastosować opaski ogniochronne firmy np. Niczuk lub 

równoważne. Jedna opaska powinna znajdować się 1cm poniżej dolnej krawędzi 

stropu. Wolne przestrzenie pomiędzy opaską a stropem należy wypełnić zaprawą 

cementową lub gipsową. Szczegółowe zasady montażu i zakres stosowania określowe 

są w Aprobacie Technicznej. Klasa odporności ogniowej EI 120.  
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3. OBLICZENIA 

Temperaturę obliczeniową w pomieszczeniach określa się na 24°C, wilgotność 

wynikowa. 

Temperatura obliczeniowa powietrza zewnętrznego 30°C, wilgotność 50%. 

Współczynniki przenikania ciepła przez przegrody zewnętrzne są zgodne z PN. Zyski 

od nasłonecznienia przez okna wg. wzoru  

Q= F*Φ1*Φ2*Φ3*kc*Rs*I 

Gdzie poszczególne wartości to: pow. okna, wsp. udziału oszklenia w powierzchni okna 

(0.9), wsp. wys. npm (1.0), wsp. rodzaju okna (0.62), wsp. akumulacji (tabela wg. 

„Wentylacja i klimatyzacja”, M. Malicki), wsp. pow. nasłonecznionej (1.0), wartość 

natężenia promieniowania słonecznego. 

Współczynnik przepuszczalności promieniowania słonecznego dla szyb okien budynku 

wynosi G=1,0 

Ilość osób pracujących w przestrzeniach biurowych: około 8m2 na osobę 

Jedno stanowisko komputerowe przypada na jedną osobę, zyski ciepła od jednego 

komputera z monitorem 400W, stopień jednoczesności równy 0,6. 

Zyski ciepła od oświetlenia przyjęto na 15W/m2. 

 

4. Uwagi wykonawcze i ko ńcowe  

1. Całość robót wykonać zgodnie z  „Warunkami  technicznymi wykonania i odbioru 

robót budowlano-montażowych cz. II - instalacje sanitarne i przemysłowe”. 

2. Za pełne opracowanie i zakres dokumentacji uważa się wszystko co zostało 

zapisane i narysowane. 

3. Dopuszcza się przyjęcie rozwiązania zamiennego systemu Multi Split innego 

producenta, równoważnego lub lepszego, zapewniającego założone wymagania i 

rozwiązania przyjęte w niniejszej dokumentacji. Przyjęte rozwiązanie zamienne nie 

może obniżać komfortu w pomieszczeniach oraz standardu instalacji i wymaga 

uzgodnienia i pisemnej akceptacji projektanta. 

4. Rozruchu urządzeń należy dokonać w porozumieniu z producentem urządzeń 

klimatyzacyjnych. 

5. Montaż i wykonanie miedzianej instalacji freonowej wykonać zgodnie z wytycznymi 

COBRTI INSTAL  04.94 r. 

6. Rurociągi przez stropy i ściany prowadzić w tulejach ochronnych. 

7. Przewody zamocować do stropu na elementach podwieszenia rur np. firmy „HILTI”. 
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8. Agregaty chłodnicze systemu Multi Split posadowić na konstrukcjach wsporczych. 

Przed wykonaniem konstrukcji wsporczych pod urządzenia, potwierdzić u dostawcy 

wymiar urządzenia. 

9. W przypadku kolizji z istniejącymi instalacjami zmianę prowadzenia przewodów 

ustalać na bieżąco w trakcie realizacji inwestycji w porozumieniu z projektantem. 

Ewentualne zmiany nanieść na dokumentację powykonawczą. 

10. Wszystkie stosowane w projekcie wyroby budowlane muszą posiadać: 

− oznakowanie znakiem budowlanym B lub znakiem CE 

− krajową deklarację zgodności dla wyrobów oznakowanych znakiem CE albo 

dobrowolny certyfikat zgodności lub obowiązkowy certyfikat zgodności i oznaczenie 

znakiem bezpieczeństwa „B”, 

− aprobatę techniczną ITB dla wyrobów objętych PN. 

11. należy zachować szczególna ostrożność przy wykonywaniu przewiertów przez 

ściany i stropy oraz przy wykonywaniu montażu przewodów freonowych i skroplin z 

uwagi na liczne lokalizacje pod tynkiem istniejących przewodów elektrycznych. W tym 

celu należy posługiwać się specjalnymi detektorami do wykrywania przewodów 

elektrycznych. 

 

5. WYTYCZNE  DLA BRAN Ż 

1. Bran ża elektryczna: 

− doprowadzić  napięcie do agregatów sprężająco-skraplających zlokalizowanych na 

dachu, 

− doprowadzić  napięcie do klimatyzatorów w pomieszczeniach. 

2. Bran ża budowlano-konstrukcyjna: 

− wykonać konstrukcje wsporcze pod agregaty sprężająco-skraplający systemu multi 

split, 
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6. Zestawienie materiałów  

L.p.  Nazwa Ilość Uwagi 

1 Agregat zewnętrzny MXZ-8B160VA lub równoważny 3kpl  

2 Agregat zewnętrzny MXZ-8B140VA lub równoważny 2kpl  

3 Rozdzielacz PAC-AK52BC lub równoważny 5kpl  

4 Jednostka wewnętrzna MSZ-EF22VEW o mocy 2,2 kW lub 

równoważny z pilotem bezprzewodowym 

4kpl  

5 Jednostka wewnętrzna MSZ-EF25VEW o mocy 2,5 kW lub 

równoważny z pilotem bezprzewodowym 

4kpl  

6 Jednostka wewnętrzna MSZ-EF35VEW o mocy 3,5 kW lub 

równoważny z pilotem bezprzewodowym 

2kpl  

7 Jednostka wewnętrzna MSZ-EF42VEW o mocy 4,2 kW lub 

równoważny z pilotem bezprzewodowym 

6kpl  

8 Jednostka wewnętrzna MSZ-EF50VEW o mocy 5,0 kW lub 

równoważny z pilotem bezprzewodowym 

6kpl  

9 przewody Cu Ø 6,35 z izolacją zimnochronną K_FLEX FRIGO 
grubości 13 mm 

335mb  

10 przewody Cu Ø 12,7 z izolacją zimnochronną K_FLEX FRIGO 
grubości 13 mm 

74mb  

11 przewody Cu Ø 9,52 z izolacją zimnochronną K_FLEX FRIGO 
grubości 13 mm 

344mb  

12 przewody Cu Ø 15,88 z izolacją zimnochronną K_FLEX FRIGO 
grubości 13 mm 

100mb  

13 przewód PVC NIBCO Ø 25 130mb  

14 Pompka skroplin 5kpl.  
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7. Załączniki 

1. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego. 
2. Kserokopia uprawnień projektanta i sprawdzającego. 
3. Kserokopia potwierdzenia członkostwa projektanta i sprawdzającego. 

 

 

 

Oświadczenie projektanta 

 
        W-wa, grudzień 2014 r. 

 
OŚWIADCZENIE 

 
Projekt budowlano-wykonawczy p.t.: „Instalacja klimatyzacji – Budynek Administracyjny 

Starostwa Powiatowego w Biłgoraju przy ul. Kościuszki 94 został sporządzony zgodnie z 

obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 
        Podpis projektanta 
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Oświadczenie sprawdzaj ącego 

 
        W-wa, grudzień 2014 r. 

 
OŚWIADCZENIE 

 
Projekt budowlano-wykonawczy p.t.: „Instalacja klimatyzacji – Budynek Administracyjny 

Starostwa Powiatowego w Biłgoraju przy ul. Kościuszki 94 został sporządzony zgodnie z 

obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 
        Podpis sprawdzającego 
 


