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CZĘŚĆ I 

OPIS TECHNICZNY – CZĘŚĆ OGÓLNA 
 

1.  PRZEDMIOT OPRACOWANIA 
 Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano wykonawczy instalacji elektrycznych dla 

remontu i zmiany sposobu użytkowania pom. biurowego na pom. do przechowywania informacji 

niejawnych, w budynku zlokalizowanym na terenie Wojskowego Instytutu Łączności, przy 

ul. Warszawskiej 22A, 05-130 Zegrze Południowe, obr. Zegrze Płd. Rybaki, dz. cz. 126/100, 

gm. Nieporęt, pow. legionowski. 

 

2.  ZAKRES OPRACOWANIA 

 Zakres prac obejmuje m. in.: 

– instalację oświetleniową, 

– instalację gniazd wtyczkowych, 

– instalację kontroli dostępu, 

– instalację SSWiN, 

– modernizacja instalacji SSP, 

– modernizację rozdzielnicy, 

– pomiary instalacji. 

 

3.  PODSTAWA OPRACOWANIA: 
-      Umowa z Inwestorem, 

-      wizja lokalna – lipiec 2019r, 

-      uzgodnienia międzybranżowe, 

-      obowiązujących przepisów i norm PNE, ICE, 

-      obowiązujące akty prawne i normatywy. 

 

4. ZASILANIE 

Zasilanie budynku pozostaje bez zmian. Projektowane instalacje nie wpływają na ogólny 

bilans mocy budynku. Inwestor nie występuje do zakładu energetycznego o zwiększenie przydziału 

mocy dla budynku. 

 

5. ROZDZIELNICE 

W ciągu komunikacyjnym zamontowana jest rozdzielnica elektryczna. Na potrzeby 

projektowanej instalacji przewiduje się modernizację o dodatkowe zabezpieczenie dla zasilenia 

projektowanej instalacji KD. W rozdzielnicy należy zamontować wyłącznik różnicowo prądowy z 

członem nadmiarowym 10A-C. Obudowa rozdzielnicy pozostaje bez zmian do dalszej eksploatacji. 

 

6. INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

6.1.INSTALACJA OŚWIETLENIOWA 

W pomieszczeniu objętym opracowaniem należy wymienić oprawy oświetleniowe. 

Zastosować oprawy do stropów podwieszanych, 38W, 4000K, ze źródłem światła LED, IP-20. 
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 Przewiduje się oprawy oświetlenia podstawowego zapewniające średnie natężenie 

oświetlenia na poziomie 500 lx. 

W pomieszczeniu należy wymienić osprzęt instalacyjny. Oprzewodowanie instalacji pozostaje bez 

zmian do dalszej eksploatacji 

 

6.2.INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH 

W pomieszczeniu objętym opracowaniem należy wymienić gniazda wtyczkowe ogólne. 

Przewidziano gniazda wtyczkowe 1L+N+PE, 10/16A, 230V p/t w wykonaniu normalnym.  

Oprzewodowanie instalacji pozostaje bez zmian do dalszej eksploatacji. 

 

7. INSTALACJA  KONTROLI  DOSTĘPU 

Projektowany system będzie uzupełnieniem, istniejącego systemu Kontroli Dostępu. 

Elementy projektowanego systemu będą podłączone do obecnie istniejącego Systemu Kontroli 

Dostępu.  

System kontroli dostępu zainstalowany zostanie na wejściu do pomieszczenia do 

przechowywania informacji niejawnych (lokalizacja wg planu instalacyjnych). 

System zostanie rozszerzony o elementy wykonawcze: 

- kontroler,  

- czytnik kart,  

- przycisk wyjścia, 

- przyciski awaryjny, 

- elektrozaczep rewejsyjny, 

- okablowanie. 

Projektowany system musi współpracować z istniejącym systemem kontroli dostępu (zgodny ze 

standardami obiektu). Dobór okablowania wg wytycznych producenta. 

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia niezbędnych urządzeń, materiałów oraz licencji 

umożliwiające uruchomienie i podłączenie do istniejącego systemu. Szczegóły oraz poziom 

uprawnień dostępu należy ustalić z Inwestorem na etapie wykonawstwa. 

Wszelkie prace instalacyjne wykona firma serwisująca instalację w obiekcie. 

8. INSTALACJA  SSWiN 

Projektowany system będzie uzupełnieniem, istniejącego systemu sygnalizacji włamania i napadu. 

Zadaniem systemu sygnalizacji włamania i napadu jest ochrona pomieszczenia, poprzez 

powiadomienie wewnętrznymi sygnalizatorami alarmu oraz wywołanie stanu alarmu u ochrony w 

budynku. Wszystkie moduły systemu SSWN zostaną zamontowane w obudowach zabezpieczonych 

przed sabotażem. Wszystkie zdarzenia będą gromadzone w pamięci centrali.  

 Instalacja SSWiN składała się będzie z: 

- centrali alarmowej, 

- klawiatur numerycznych, 

- czujek PIR+MW dualnych, 

- kontraktronów, 

-czujników zbicia szyby, 
- sygnalizatorów wewnętrznych akustyczno. 

Instalacja zostanie wykonana przewodami typu YTDY. Zasilenie centrali alarmowej z 
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wydzielonego obwodu rozdzielnicy RE. Zasilenie centrali należy wykonać przewodem typu 

YDY3x1,5mm². 

Uwaga: 
Wszystkie zastosowane urządzenia instalacji SSWiN muszą być zgodne ze standardami urządzeń 

stosowanych w obiekcie. 

  

9. INSTALACJA  SSP 

Ze względu na remont pomieszczenia istniejące czujki SSP należy zdemontować i zastąpić nowymi  

Instalację SSP należy wykonać wg poniższych wytycznych: 

1. Wszystkie zastosowane urządzenia i materiały zastosowane w instalacji muszą posiadać 

odpowiednie dokumenty dopuszczające je do stosowania w ochronie przeciwpożarowej na 

terenie Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

2. Instalator musi posiadać autoryzację producenta systemu. 

3. Typy kabli i przewodów: 

- YnTKSYekw 1x2x1,0 -  linie dozorowe SSP,  

4. Kable YnTKSYekw układać w sposób przyjęty w obiekcie. W przypadku montażu 

napowierzchniowego kable wciągać do rur winidurowych lub układać w listwach ściennych 

(np. pomieszczenia biurowe bez sufitów podwieszanych). W miejscach, gdzie zastosowano 

sufity podwieszane, kable wciągać do rur winidurowych układanych na stropach właściwych 

5. Należy zwracać uwagę na zachowanie ciągłości ekranowania kabli linii dozorowych. 

6. Przepusty instalacyjne w elementach oddzieleń przeciwpożarowych (ściany, stropy) 
muszą mieć klasę odporności ogniowej wymaganą dla tych elementów. Stosować 

odpowiednie certyfikowane masy uszczelniające np. CP 601S firmy HILTI o odporności 

ogniowej EI-120. 

7. W przypadku montażu napowierzchniowego prowadzonego w rurach winidurowych 

gniazda czujek zaleca się instalować w podstawach gniazd ułatwiających podejście rurką 

winidurową do gniazda. 

8. Czujki należy łączyć w podanej kolejności określonej rosnącą numeracją. Inna kolejność 

łączenia może wymagać zmian w podziale strefowym czujek. 

9. W przypadkach kolizji lub zbliżeń zachować odległość 50 cm czujek od ścian, podciągów, 

przewodów wentylacyjnych (o ile przebiegają one w odległości mniejszej niż 15 cm od 

stropu), opraw świetlnych itp. 

10. Należy dążyć do zachowania odległość min. 30 cm przewodów instalacji SSP od innych 

przewodów i kabli elektrycznych. 

11. Wszystkie zmiany powstałe w trakcie montażu nanieść na dokumentację powykonawczą 

w formie uzgodnionej z Zamawiającym. 

Wszystkie zastosowane w projekcie urządzenia sygnalizacji pożaru będą posiadały certyfikaty 

wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie k. Warszawy 
dopuszczające je do stosowania w ochronie przeciwpożarowej.  

Warunkiem przyjęcia instalacji do eksploatacji jest zlecenie jej konserwacji natychmiast po 

zakończeniu montażu instalacji. Czynności konserwacyjne mogą być dokonywane przez osoby 

posiadające odpowiednie doświadczenie w tej dziedzinie. Wszystkie czujki powinny zostać 

oznaczone (ponumerowane) w czytelny sposób. Należy zapewnić dostęp do nadzorowanych 
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pomieszczeń w przypadkach nieobecności zatrudnionych tam osób (np. w porze nocnej) przy 

uwzględnieniu zasad ochrony przeciwwłamaniowej.  

Sygnał z instalacji SSP zwalnia drzwi objęte kontrolą dostępu. 

 

10. ZAGADNIENIA B.H.P. 

Jako podstawową ochronę od porażeń prądem elektrycznym stosuje się izolację roboczą i 

ochronną kabli, przewodów i urządzeń. Urządzenia elektroenergetyczne rozdzielnic będą dostępne 

tylko dla upoważnionych osób obsługi i pracowników Zakładu energetycznego. Dodatkowo tablice 

będą zamykane na zamki. Jako system dodatkowej ochrony od porażeń prądem elektrycznym stosuje 

się w urządzeniach odbiorczych nn 0,4/0,23kV - SAMOCZYNNE  WYŁĄCZENIE  ZASILANIA , 

realizowane za pomocą rozłączników bezpiecznikowych i wyłączników nadmiarowych. 

Projektowany układ sieci TN-S. We wszystkich rozdzielnicach będą wykonane osobne szyny „N” i 

„PE”. Bezpieczeństwo przeciwporażeniowe zapewnia również system szyn i przewodów wyrównaw-

czych połączonych z uziemieniem.  

W trakcie realizacji instalacji należy przestrzegać obowiązujących przepisów BHP przy pracach na 

wysokości, spawalniczych, montażowych, malarskich itp.  

Prace elektryczne może wykonywać pracownik, który ma aktualne uprawnienia zawodowe, potwier-

dzone zaświadczeniem kwalifikacyjnym „E”, ukończył 18 lat, posiada dobry stan zdrowia i został 

zapoznany z przepisami bhp. Pracownik zatrudniony przy robotach elektrycznych powinien być wy-

posażony w odpowiednią odzież roboczą, rękawice ochronne oraz torbę narzędziową. Osoby zatrud-

nione przy robotach elektrycznych powinny ściśle przestrzegać wszelkich przepisów bhp, obowiązu-

jących przy danych urządzeniach elektrycznych. 

Przed rozpoczęciem pracy należy: 

- Zapoznać się z dokumentacją i zaplanować kolejność poszczególnych etapów pracy. 

- Przygotować konieczne narzędzia z izolowanymi uchwytami, chroniącymi przed bezpośrednim 

porażeniem. 

- Przygotować konieczny sprzęt pomiarowy oraz niezbędny sprzęt izolacyjny, jak: rękawice dielek-

tryczne, zabezpieczające przed skutkami przypadkowego dotknięcia dwóch przewodów o różnych 

potencjałach (kontrolowane co 6 m-cy), kalosze, dywaniki, pomosty izolacyjne i okulary ochronne 

w zależności od charakteru prowadzonych prac. 

Przy układaniu instalacji tymczasowych, jak i stałych w budynkach należy: 

- zwracać uwagę na zabezpieczenie jej przed uszkodzeniami mechanicznymi. 

- Przy kuciu bruzd i otworów stosować okulary ochronne i rękawice. 

Wykonywanie linii napowietrznych i kablowych. 

- Prace na linii należy wykonywać po wyłączeniu napięcia. 

- Sprawdzić przy pomocy wskaźnika czy w odłączonym odcinku sieci nie występuje napięcie. 

- Przed przystąpieniem do przecinania kabli elektrycznych należy wyłączyć je spod napięcia; nieza-

leżnie od tego po zdjęciu z kabla pancerza i powłoki powinno się sprawdzić (wskaźnikiem neono-

wym) czy rzeczywiście napięcie zostało wyłączone, następnie kabel rozładować przez połączenie 

wszystkich żył z pancerzem. 

- Do przecinania kabla stosować piłę z izolowaną rączką i uziemiona oprawą piłki. 

PRACA NA WYSOKOŚCI. 
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a. Stosować pasy bezpieczeństwa, których linki należy umocować do stałych części budynku, kla-

mer, słupów itp. 

b. Stosować drabiny linowe tylko dopuszczone do użytku o pełnej sprawności technicznej. 

c. Mocować drabinę tylko w obecności majstra lub brygadzisty. 

d. Sieci i instalacje należy utrzymywać w należytym stanie technicznym, powstałe uszkodzenia usu-

wać niezwłocznie. 

e. Po zakończonej pracy należy usunąć tablice ostrzegawcze. 

ZABRANIA SIĘ: 

a. użytkowania urządzeń z uszkodzoną izolacją np. przewody do urządzeń ręcznych i ruchomych 

oraz gniazda wtyczkowe i wtyczki, 

b. naprawy bezpieczników poprzez drutowanie, 

c. pracy na liniach w czasie burzy i opadów atmosferycznych, 

d. podrzucania przedmiotów, osobom pracującym na wysokości, 

e. powtórnego włączania linii po samoczynnym wyłączeniu jej w przypadkach, kiedy na tej linii 

przed wyłączeniem pracowali ludzie, 

f. mocowania drabin linowych do kominów, rynien, masztów telewizyjnych, ław kominiarskich, 

stojaków elektrycznych itp. 

UWAGI KOŃCOWE. 

a. W razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia instalacji, maszyny lub urządzenia należy nie-

zwłocznie zatrzymać i wyłączyć dopływ energii ze źródła zasilania oraz powiadomić bezzwłocznie 

swojego przełożonego 

b. Wszystkie urządzenia, odbiorniki i obwody elektryczne na placu budowy powinny mieć aktualne 

protokoły skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, z których jeden egzemplarz powinien znaj-

dować się u kierownika budowy. 

c. Każdy z elektryków winien bezwzględnie znać i umieć stosować praktycznie podstawowe zasady 

ratownictwa porażonych prądem elektrycznym, które polegają na: 

- usunięciu porażonego możliwie szybko spod działania prądu, 

- stosowaniu sztucznego oddychania (nie wolno przerywać aż do chwili przybycia 

lekarza), 

- udzielenie pierwszej pomocy, 

- niezwłocznym wezwaniu lekarza. 

 
11. OCHRONA  PRZECIWPOŻAROWA 

W zakresie instalacji elektroenergetycznych i niskoprądowych następujące parametry i cechy 

projektowanych instalacji i urządzeń wpływają na bezpieczeństwo przeciwpożarowe budynku: 

a) wszystkie stosowane przewody, aparaty i urządzenia muszą posiadać atesty stosowalności w 

budownictwie B,  

b) zastosowane przewody YDY, powinny być wykonane na napięcie znamionowe (U0/U) 

450/750V, gdzie: 

                     U0 - wartość skuteczna napięcia pomiędzy dowolną żyłą a "ziemią" lub ekranem kabla, 

    U - wartość skuteczna napięcia pomiędzy dowolnymi dwoma żyłami fazowymi (napięcie między-

fazowe). 
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c) w miejscach przejść przewodów przez elementy oddzieleń przeciwpożarowych przewidzieć 

przepusty lub uszczelnienia pożarowe o klasie odporności ogniowej wymaganej dla tych oddzieleń 

przeciwpożarowych. 
 

12.    UWAGI KOŃCOWE 

• Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania i pomiary oraz 
dostarczenie niezbędnych protokołów z wykonanych czynności pomiarowych. Zakres prób 

montażowych należy uzgodnić z inwestorem. Zakres podstawowych prób obejmuje: 

- pomiar natężenia oświetlenia podstawowego, 

- pomiar rezystancji izolacji instalacji,  

- pomiar rezystancji izolacji odbiorników,  

- pomiary impedancji pętli zwarciowych,  

- pomiary rezystancji uziemień, 

- sprawdzenie zadziałania instalacji KD. 

Wszystkie roboty winny być wykonywane przez firmy specjalistyczne i przeszkolone w 

wykonywaniu instalacji w zaprojektowanych systemach, pod kierownictwem osób uprawnionych. 

• Wszystkie przejścia instalacyjne przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowe - uszczelnić ppoż. 

o klasie odporności równej, co najmniej klasie odporności ogniowej przegród przeciwpożarowych. 

• Wszystkie prace instalacyjne należy wykonać zgodnie z obowiązującym przepisami bhp pod 
nadzorem osób uprawnionych. 

• Wszystkie materiały i urządzenia muszą posiadać wymagane polskim prawem atesty, certyfikaty 

i dopuszczenia przez Państwowy Zakład Higieny. 

• Wszystkie materiały i urządzenia służące ochronie pożarowej powinny posiadać certyfikaty 

zgodności i atesty techniczne. 

• Zastosowany osprzęt instalacyjny powinien być jednego producenta. 
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13. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW PODSTAWOWYCH 
Lp Nazwa Ilość 

1 Oprawa typu A1, LED, do stropów podwieszanych , 38W, 4000K, IP20 4szt. 

2 Łącznik oświetleniowy , dwubiegowy, 10A,230V, IP-20, p/t 1szt. 

3 Gniazdo wtyczkowe z bolcem ochronnym 1L+N+PE, 230V,16A, p/t, pojedyncze 2szt. 

4 Gniazdo wtyczkowe z bolcem ochronnym 1L+N+PE, 230V,16A, p/t, podwójne 2szt. 

5 Kontroler (z zasilaczem i akumulatorem) 1kpl. 

6 Czytnik kart 1kpl. 

7 Przycisk ewakuacyjny 1kpl. 

8 Przycisk wyjścia 1kpl. 

9 Elektrozaczep rewejsyjny 1kpl. 

10 Kontraktron 3kpl. 

11 Centralka SSWiN 1kpl. 

12 Klawiatura numeryczna 1kpl. 

13 Sygnalizator akustyczny wewn. 1kpl. 

14 Czujka PIR+MW dualna 2kpl. 

15 Pasywna czujka zbicia szyby 2kpl. 

16 Czujka optyczna dymu 1kpl. 

17 Czujka optyczna dymu ze wskaźnikiem zadziałania 1kpl. 

18 YDYp3x1,5mm² 70m 

19 YDYp3x2,5mm² 10 m 

20 UTP4x2x0,5mm² 45m 

21 YnTKSYekw1x2x1 10m 

22 YTDY8x0,5 15m 

23 Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadmiarowym 10A-C  2 szt. 

24 Masa uszczelniająca 0,5kg 

 

 
Projektant: 

mgr inż. Marcin Ołdziej 

upr. nr Wa-379/02 

w spec. instalacji elektrycznych 
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CZĘŚĆ II                                                                                            Warszawa, dn. 08.08.2019 r. 

 
 

1. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA: 

 

                    

   Zgodnie z wymogiem Prawa Budowlanego, Ustawa z dnia 07 lipca 1994r., niniejszym 

oświadczam, że projekt budowlano wykonawczy pt: 

PRZEBUDOWA POKOJU BIUROWEGO NA POMIESZCZENIE DO PRZECHOWYWANIA  

INFORMACJI NIEJAWNYCH 

w Zegrzu Południowym, przy ul. Warszawskiej 22A, sporządzony jest zgodnie 

          z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.                                                  

  

     

 

 

 

 

 

 
 

ZESPÓŁ PROJEKTOWY: 

W SPECJALNOŚCI  INSTALACJE ELKTRYCZNE:   

Projektujący:      mgr inż. Marcin Ołdziej Wa-379/02  

               w spec. inst. elektr. 
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2.   STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO 

 

 

 

 

 
 

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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3.   ZAŚWIADCZENIE – MAZOWIECKA OKRĘGOWA IZBA INŻ. BUDOWNICTWA 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx








