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    OŚWIADCZENIE 

 
Niniejszym oświadczam, że opracowany projekt budowlany instalacji 

elektrycznych : 
jest sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej.  

 
 

 Imi ę i nazwisko Uprawnienia 
projektowe Podpis 

Projektował: mgr inż. K. Seklecki POM/0207/POOE/11 
spec. elektryczna 
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ZAWARTO ŚĆ OPRACOWANIA 
 

1. Opis techniczny. 
 
2. Obliczenia. 
 
3. Rysunki. 

 
 

E-1.1    Plan instalacji elektrycznej w pokoju  
201,203,301,302 ,303 

E-1.2  Plan instalacji elektrycznej w pokoju 
101,102,103,104,204,304 

E-1.3.1   Plan instalacji elektrycznej w pokoju 105,205 
E-1.3.2   Plan instalacji elektrycznej w pokoju 305 
E-1.4    Plan instalacji elektrycznej w pokoju 106,206,306 
E-1.5    Plan instalacji elektrycznej w pokoju 107,207,307 
E-1.6    Plan instalacji elektrycznej w pokoju 108,208,308 
E-1.7    Plan instalacji elektrycznej w pokoju 109,309 
E-2          Schemat rozdzielnicy pokojowej  
 

 
 

OPIS TECHNICZNY 
 

1. Temat opracowania 
  

 Tematem opracowania jest projekt  budowlano- wykonawczy 
branży elektrycznej silnoprądowej. 

Niniejszy projekt obejmuje instalacje elektryczną obejmującą 
zasilanie urządzeń odbiorczych takich jak np. oświetlenie, gniazda, 
rozdzielnice itp. 
  

2. Podstawa opracowania. 
 

a. zlecenie Inwestora 
b. projekty branżowe 
c. obowiązujące przepisy i normy 
d. ustawa Prawo Budowlane;  
e. Warunki energetyczne 
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3. Dane energetyczne  

 
Moc zainstalowana dla pokoju   Pi  =  2    kW 
Moc obliczeniowa dla pokoju   Po =  0,5 kW   

 
 

4. Zakres opracowania. 
 
- rozdzielnice 
- oświetlenie  
- gniazda 

 - środki dodatkowej ochrony od porażeń, 
 

5. Rozdzielnica RE- P 
 

Rozdzielnicę RE-P, zaprojektowano jako typową tablice natynkową, 
segmentową np. firmy np. EATON 1 x 12. W RE-P znajdować się będą 
,rozłączniki,  zabezpieczenia obwodów pokoi produkcji. np Eaton itp. Z 
rozdzielnicy RE-P należy wyprowadzić obwody do oświetlenie, gniazd, 
klimatyzacji. Szczegółowe rozwiązania pokazano na załączonych rysunkach. 

 
6. Oświetlenie 
 

Oświetlenie zaprojektowano zgodnie z wytycznymi i aranżacją 
architektury wnętrz. Instalację oświetleniową wykonać przewodem YDY 
3(4)x1,5mm2. Osprzęt dobrany do klasy pomieszczenia np. Firmy LEGRAND 
serii Mosaic. Instalacje układać w podtynkowo. Pojedyncze przewody nad 
sufitem podwieszanym układać  rurkach PCV mocowanych do stropu. Łączniki 
instalować na wysokości zgodnie z wytycznymi i aranżacją 
Oprawy należy montować zgodnie z DTR dostarczonymi przez 
producenta i zgodnie z ich przeznaczeniem. 
UWAGA:  
-DOKŁADANA LOKALIZACJA OPRAW WG  RZUTU SUFITU  

 
7. Zasilanie gniazd  
 

Instalację gniazd wykonać o przewodem YDY 3 x2,5mm2.Instalację 
prowadzić wg  planu  instalacji  elektrycznej, gniazda montować na 
wysokości zgodnie z wytycznymi i aranżacją W pomieszczeniach 
wilgotnych (łazienka) stosować osprzęt szczelny, co najmniej IP44 
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Wszystkie gniazda pojedyncze  stosować ze stykami ochronnymi, do 
których należy podłączać przewód ochronny PE ( typ i rodzaj osprzętu w 
projekcie architektury )  

 
8. Obwody w pokojach  

 
Na potrzeby pokoi gościnnych poprowadzona zostanie instalacja 

elektryczna i teletechniczna Dokładna lokalizacja gniazd, wypustów i 
opraw oświetleniowych przedstawiona jest na rysunkach architektury 
wnętrz poszczególnych rodzajów pokoi. Zasilanie większości 
obwodów odbiorczych pokojów gościnnych sterowane będzie 
głównym wyłącznikiem zasilania aktywowanym kartą hotelową. 

Wyjątek stanowić będzie : zasilanie lodówki. klimatyzacja    

 
 

W pokojach należy pozostawiać lokalizacje gniazda zasilającego lodówkę  
( wykonać nowe zasilanie zgodnie z złączonymi planami )  
Wykonać zasilanie dla Jednostki klimatyzacji przewodem YDY 3x1,5  
Wykonać zasilanie dla wentylatora kanałowego w łazience  
w miejscu wylotu wentylacji w pomieszczeniu przewodem YDY 3x1,5   
( montaż wentylatora przez inwestora )  

 
 

9. Instalacja teletechniczna. 
 

Należy ułożyć przewód ( istniejący)  UPT CAT5 2x2x0,5 w rurce LPDE ф32 do 
każdego punktu TEL Obwód zakończyć typowym zintegrowanym gniazdkiem 
(złącza RJ45). Projekt nie obejmuje przyłącza telefonicznego.  
Należy również ułożyć przewody ( istniejący)  typu RG-6 w rurce TVS-22 do 
każdego z punktów TV. Obwód zakończyć typowym gniazdkiem abonenckim 
RTV przystosowanym do odbioru telewizji cyfrowej. W  pokojach 108, 109, 208, 
308, 309 kable przedłużyć i przenieść w nową lokalizacje.  
 

 
 

10. Środki dodatkowej ochrony od porażeń. 
 

Dodatkową ochroną od porażeń jest realizowana za pomocą urządzeń 
różnicowo prądowych. Instalacja należy wykonać w układzie TN-S. 
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UWAGI  
 

Całość robót elektrycznych należy wykonać zgodnie z  
obowiązującymi normami i przepisami. Po wykonaniu wszystkich 
instalacji elektrycznych należy wykonać dokumentacje powykonawczą. 
Zastosowane w projekcie materiały, na podstawie uzyskanych informacji 
producentów tych materiałów, będą musiały posiadać aktualne certyfikaty 
lub aprobaty techniczne zgodnie z wymaganiami. 

Należy zwrócić szczególną uwagę na wykonywanie połączeń 
elektrycznych oraz na stosowanie odpowiednich elementów 
łączeniowych. 

Po wykonaniu wszystkich instalacji elektrycznych należy wykonać 
badania i pomiary końcowe: rezystancji izolacji, rezystancji uziemienia 
oraz skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. 

Wykonane roboty elektryczne podlegają odbiorowi końcowemu 
technicznemu i przekazaniu do eksploatacji. Odbioru dokonuje 
zleceniodawca, przedstawiciel wykonawcy przy udziale Inspektora 
Nadzoru z udziałem służb eksploatacyjnych. W trakcie odbiorów należy 
szczególnie sprawdzić poprawne działanie wszystkich urządzeń, 
certyfikaty i atesty użytych materiałów. 

Wykonawca wykona dokumentację powykonawczą po wykonaniu prac 
we własnym zakresie w 2 egz (wersja papierowa) oraz 1 egz w wersji 
elektronicznej.  

Wykonawca ma w obowiązku wykonanie prac w zakresie ustalonym 
kontraktem oraz zgodnie ze sztuką i obowiązującymi przepisami. 
Wykonawca powinien przewidzieć i wkalkulować wymagane prace, 
sprzęt i wyposażenie, aby wypełni wykonać zobowiązania kontraktowe. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w 
dokumentacji a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić 
Inwestora, który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian 
i poprawek. 

Ilości i długości materiałów przedstawione w dokumentacji są jedynie 
podane orientacyjnie i konieczne jest, aby Wykonawca wykonał własne 
zestawienia na potrzeby wyceny robot. 
Należy wykonać roboty w taki sposób, aby instalacje zostały wykonane 

jako kompletne systemy, ze wszystkimi detalami i przekazane 
inwestorowi w pełnej gotowości do pracy i w stanie zadowalającym. 

 
 

Wszystkie urządzenia i elementy wyposażenia przedstawione w 
przedmiotowej dokumentacji projektowej należy traktować jako 
rozwiązania przykładowe o modelowych standardach, parametrach 
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technicznych i użytkowych, właściwościach charakterystycznych i 
właściwościach estetycznych. Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań 
„równoważnych” polegających na zastosowaniu innych materiałów i 
urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem 
zapewnienia wszystkich parametrów nie gorszych niż określonych w tej 
dokumentacji. Zastosowanie rozwiązań „równoważnych” wymaga 
uzyskania akceptacji Projektanta. 

Wszelkie uzgodnienia elementów zamówienia należy dokonań przed 
podpisaniem umowy. 
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INFORMACJA  DOTYCZ ĄCA 
BEZPIECZEŃSTWA  I  OCHRONY  ZDROWIA  

 
 
 

TEMAT: 
 

Projekt instalacji elektrycznej w pokojach 
Akademia Muzyczna im. Stanisława 
Moniuszki ul. Łąkowa 1-2, 80-743 Gdańsk 

FAZA: 
 

PROJEKT BUDOWLANO-
WYKONAWCZY   
 

ADRES: ul. Łąkowa 1-2, 80-743 Gdańsk 
 

INWESTOR: 
 

Akademia Muzyczna im. Stanisława 
Moniuszki ul. Łąkowa 1-2, 80-743 Gdańsk 
 

PROJEKTANT 
 

mgr inż. Konrad Seklecki 
upr. bud. POM/207/POOE/11 
spec. elektrycznej 
ul. Stylowa 2D/59 
80-180 Gdańsk-Borkowo 
 

 
BRANŻA: 
 

INST. ELEKTRYCZNE 
 

DATA:  
 

02.2014 

 
 

Celem opracowania jest określenie zakresu informacji dotyczących 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, podstawowych procedur oraz określenie 
zakresu rodzaju robót budowlanych stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i 
zdrowia ludzi w związku z planowaną budową. 

Zakres Robót 
Wykonanie  instalacji elektryczne wewnątrz budynku. Projektowana instalacja 
wewnętrzna będzie układana w pomieszczeniach:   Na placu budowy razem z 
instalacją elektrycznymi będą wykonywane instalacje innych branż. Wszystkie 
prace należy koordynować z innymi branżami. 

Przewidywanie zagrożenia występujące podczas realizacji inwestycji 
Podczas realizacji niniejszego zadania inwestycyjnego mogą wystąpić następujące 
zagrożenia dla zdrowia i życia pracowników: 
- upadki przy pracach na wysokości, 
- upadki przy przenoszeniu materiałów i urządzeń, 
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- urazy spowodowane nieuważnym użyciem sprzętu, 
- porażenie prądem. 

Sposób prowadzenia instruktażu BHP 
 Kierownik budowy powinien wykonać plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
Przed przystąpieniem do realizacji robót, kierownik budowy powinien zatrudnionym 
pracownikom wskazać zagrożenia mogące wystąpić podczas realizacji prac. Należy 
przeprowadzić instruktaż stanowiskowy w zakresie BHP, mogących wystąpić 
zagrożeniach, sposobie ich przeciwdziałania i postępowaniu w przypadku ich 
wystąpienia. Wszyscy zatrudnieni pracownicy muszą posiadać aktualne uprawnienia 
do wykonywania danego typu prac. 
Przepisy BHP w zakresie montażu instalacji dotyczą właściwej organizacji stanowisk 
pracy, posługiwanie się narzędziami technicznie sprawnymi oraz właściwego 
transportu materiałów i urządzeń. 
 
 Podstawowe akty prawne 
Wszystkie prace wykonać zgodnie: 

• z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wraz 
z późniejszymi zmianami, 

• z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych, 

• Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-  
montażowych. Tom V. Instalacje elektryczne, 

 
Zagrożenia występujące podczas realizacji robót, instalacje na napięciu do 
1kV i powyżej 1kV; 

• - wyłączenia urządzeń rozdzielczych pod napięciem, 
• - wyłączenia napięcia na poszczególne obwody odbiorcze, 
• - wyłączenie napięcia istniejącej instalacji i tablic rozdzielczych 

przeznaczonych do demontażu. 
 

Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych  
zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót  
 
 Należy zaplanować drogę przemieszczania materiałów o większych gabarytach 
oraz, jeżeli potrzeba oznaczyć ją i ustanowić kierującego ruchem. Rusztowania 
montować z zachowaniem szczególnej staranności i uwzględnieniem zasad 
bezpieczeństwa. 
 Stanowiska pracy powinny być uporządkowane i dobrze oświetlone. Stanowiska 
pracy na wysokości (pomosty, drabiny) powinny być wykonane prawidłowo i 
zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz dostosowane do rodzaju 
wykonywanych robót. 
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Pracownicy powinni być wyposażeni w odzież ochronną. 
Wykonawca na wyposażeniu powinien posiadać podręczny sprzęt ppoż. oraz 
dysponować numerem telefonu do najbliższej jednostki Straży Pożarnej. 
 

Wszystkie prace powinny być przeprowadzone przez pracowników o 
odpowiednich kwalifikacjach pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania 
robotami budowlanymi. 
Pracownicy wykonujący roboty zagrażające bezpieczeństwu i ochronie zdrowia 
muszą mieć odpowiednie uprawnienia do prowadzenia takich robót (np. roboty 
na wysokościach, prace przy montażu instalacji gazowych, elektrycznych, 
obsługa maszyn i urządzeń technicznych stwarzających zagrożenie np. obsługa 
spawarki, dźwigu, koparek, sprzętu ciężkiego itp.). 
Prace stwarzające szczególne zagrożenie muszą być nadzorowane przez 
wyznaczone do tego celu osoby (kierownicy robót, osoby o odpowiednich 
uprawnieniach). 
Wszyscy pracownicy muszą mieć wymagane przeszkolenie dotyczące 
znajomości i umiejętności stosowania  przepisów BHP na budowie. 
Pracownicy na budowie muszą mieć odpowiednie ubranie ochronne oraz środki 
ochrony indywidualnej (np. kaski, nauszniki, maski itp.). 
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    O B L I C Z E N I A 
 
 

                                      BILANS MOCY  

rozdzielnia  typ odbioru Pi (KW) 
  POKOJE 26 x2 KW x k ( 0,4)  52 

      

      

      

  RAZEM  52 
 

 
 
 
 

  

Moc 
obliczeniowa 

Pi (KW) k Po (KW) 

52 0,4 20,8 
 
 


