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1 Informacje ogólne 

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa i rozbudowa, w celu spełnienia przepisów 

przeciwpożarowych, oraz zmiana sposobu użytkowania budynku handlowo usługowego 

na budynek użyteczności publicznej z funkcją usług społecznych i kultury oraz zagospodarowanie 

terenu jako inwestycja pt.: „rewitalizacja przestrzeni publicznej w m. Wiązowna poprzez utworzenie 

Centrum Aktywności Lokalnej”. 

 

 

2 Podstawa opracowania 

Podstawą do opracowania poniższej dokumentacji są następujące dokumenty: 

 Umowa z Inwestorem  

 Wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem na etapie tworzenia projektu 

 Projekt architektoniczny 

 Uzgodnienia międzybranżowe 

 Katalogi urządzeń i materiałów instalacyjnych 

 Postanowienie Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP znak WZ 

5595.61.1.2017 z dnia 22 marca 2017 r. wydane po uzgodnieniu Ekspertyzy technicznej 

 

Wszystkie prace wykonane będą zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, 

a w szczególności: 

• PN-IEC 60364-4-41  „Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona 

dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa", 

• PN-IEC 60364-4-43  „Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona 

dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym", 

• PN-IEC 60364-4-46  „Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona 

dla zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie", 

• PN-IEC 60364-4-47  „Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona 

dla zapewnienia bezpieczeństwa. Środki ochrony przed porażeniem prądem 

elektrycznym, 

• PN-IEC 60364-4-473  „Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona 

dla zapewnienia bezpieczeństwa. Środki ochrony przed prądem przetężeniowym", 

• PN-IEC 60364-5-523  „Instalacje w obiektach budowlanych.. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Obciążalności prądowe długotrwałe przewodów", 

• PN-IEC 60364-5-53  „Instalacje w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza", 

• PN-IEC 60364-5-54  „Instalacje w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne", 

• PN-IEC 60364-5-56  „Instalacje w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa", 

• PN-76/E-05125  „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe", 

• PN-EN1838 „Oświetlenie awaryjne” 

• PN-EN 50172 „Systemy oświetlenia awaryjnego” 
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• „Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót 

budowlanych, stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi”. [Dz. Ust. nr 

151 poz. 1256 z dnia 17. września 2002 r.) 

• ISO/IEC 11801 - “Information technology. Generic cabling for customer premises”. 

• EN 50173-1 - „Information technology. Generic cabling systems Part 1: 

• General requirements”. 

• ANSI/TIA/EIA 568-B.2 “Commericial Building Telecommunications Cabling Standards 

Part 2”. 

• PN-EN 50174-1 - „Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Część 1: 

• Specyfikacjai zapewnienie jakości.”  

• PN-EN 50174-2 - „Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Część 2: 

• Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków.”  

• EN 50346:2002 “Information technology. Cabling installation – testing of installed 

• cabling”. Norma europejska opisująca procedury testowania systemów okablowania 

strukturalnego. 

• PN-EN 62676-1-1:2014-06 - wersja angielska Systemy dozorowe CCTVstosowane w  

zabezpieczeniach -- Część 1-1: Wymagania systemowe -- Postanowienia ogólne 

• PN-EN 50133-1:2000 Systemy alarmowe - Systemy kontroli dostępu -Część 1: 

Wymagania systemowe. 

• PN-EN 50131-6:2000 Systemy alarmowe - Systemy sygnalizacji włamania -Część 6: 

Zasilacze. 10. PN-EN 50131-1:2002 (U) Systemy alarmowe - Systemy sygnalizacji 

włamania - Część 1: Wymagania ogólne. 

 

 

3 Zakres opracowania 

Zakres opracowania obejmuje:  

• Tablicę główną niskiego napięcia i oddziałowe 

• Instalacje oświetlenia podstawowego i ewakuacyjnego  

• Instalacje oświetlenia zewnętrznego 

• Instalacje złącz w terenie do zasilania imprez 

• Instalacje gniazd wtykowych 

• Instalacje zasilania odbiorników energii elektrycznej 

• Instalacje uziemiającą i odgromową 

• Instalacje niskoprądowe 

• Prace demontażowe  

• Część rysunkową opracowania  

 

W części rysunkowej opracowania pokazano główne trasy prowadzenia instalacji elektrycznych, 

lokalizacje urządzeń i elementów. 

Wszelkie zmiany związane z powyższym należy każdorazowo uzgadniać z jednostką projektową 

i Inwestorem. 
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Poniższy opis techniczny musi być rozpatrywany łącznie z częścią rysunkową. Wszystkie systemy 

lub urządzenia wyszczególnione tylko w opisie technicznym, a nie przedstawione w części 

rysunkowej lub odwrotnie, należy traktować pełnoprawnie z tymi, które opisano w obu częściach, 

opisowej i rysunkowej opracowania. 

 

 

4 Opis techniczny rozwiązań projektowych  

 

4.1 Bilans mocy odbiorników elektrycznych. 

Zagospodarowywany budynek wyposażony będzie w następujące instalacje elektryczne: 

 

 a - instalację oświetlenia ogólnego; 

 b - instalację oświetlenia ewakuacyjnego; 

 c - instalację gniazd wtykowych; 

 d- instalację zasilania wentylacji i klimatyzacji 

 

Bilans z podziałem na zadania: 

  

  Jedn Zadanie 1 Zadanie 2 Zadanie 3 
Moc zainstalowana - Pi kW 162,08 0,385 51,4 
Moc zapotrzebowana - Ps kW 87,806 0,385 16,4 
Moc pokrywana ze źródeł 
odnawialnych kW - 0,2 - 

Pokrycie zapotrzebowanie na 
energię ze źródeł odnawialnych % - 51,95% - 

 

Moc szczytowa obiektu  – 104.0kW 

 

4.2 Zasilanie obiektu 

Modernizowany obiekt zasilony będzie zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci 

elektroenergetycznej nr 17/R5/04293 ze złącza kablowego zlokalizowanego w terenie. 

 

Trasa kabla zasilającego projektowaną tablicę pokazano na planie instalacji zewnętrznych. 

 

4.3 Zadania 

Inwestycja składa się z trzech zadań: 
Zadanie 1 - Termomodernizacja i rozbudowa budynku publicznego przy ul. Lubelskiej 53 
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Zadanie 2 – Rewitalizacja przestrzeni publicznej w centrum miejscowości Gminy Wiązowna 

Zadanie 3 – Rewitalizacja przestrzeni publicznej 

Podział na zadania zgodnie z dokumentacją architektoniczną. 

 

4.4 Prace demontażowe. 

Należy dokonać demontażu instalacji we wszystkich pomieszczeniach. Należy zdemontować 

wszystkie oprawy oświetlenia ogólnego, gniazda wtyczkowe, łączniki oświetlenia i tablice 

elektryczne. 

Jeżeli warunki na to pozwolą należy zdemontować wszystkie przewody. Dopuszcza się 

wykorzystanie istniejących instalacji tylko w przypadku ich dobrego stanu technicznego i spełnienia 

obecnych przepisów 

Urządzenia, instalacje energetyczne lub ich części, przy których będą prowadzone prace 

demontażowe powinny być wyłączone z ruchu, pozbawione czynników zagrożenia i skutecznie 

zabezpieczone przed przypadkowym uruchomieniem oraz oznakowane. 

Przed przystapieniem do prac Wykonawca powinien przeprowadzić wizję lokalną dla potwierdzenia 

zakresu prac i oszacowania ceny. 

 

4.5 Instalacja oświetleniowa - oświetlenie wnętrz. 

W budynku zastosowane będzie oświetlenie ledowe. 

 

Natężenia oświetlenia dobrano zgodnie z normą PN-EN 12464 dotyczącą oświetlenia wnętrz 

światłem elektrycznym.  

 

Typy opraw oraz rozmieszczenie przedstawiono na rzutach. 

 

4.6 Instalacja oświetleniowa - oświetlenie zewnętrzne. 

W terenie zaprojektowano oświetlenie zewnętrze zgodnie z planem instalacji zewnętrznych. 

Zastosowano oprawy na słupach, (w tym hybrydowe lampy uliczne tworzące mikroinstalację, która 

będzie zapewniała pokrycie co najmniej w 50% zapotrzebowania II zadania inwestycji na energię 

elektryczną) oraz oświetlenie do podświetlenia zieleni i w murkach. 

 

4.7 Sposób wykonania instalacji oświetlenia wnętrz. 

Wszystkie instalacje oświetlenia należy wykonać przewodami typu YDYp, z żyłami miedzianymi. 

Jako żyły ochronne PE zastosować przewody o izolacji koloru żółto-zielonego. Minimalny przekrój 

żyły w instalacji oświetleniowej wynosi 1.5mm2. Zastosować osprzęt o IP20 lub IP44 (w zależności 

od warunków środowiskowych pomieszczenia). Sterowanie oświetleniem wykonane zostanie 

za pomocą łączników jedno- dwu-biegunowych i schodowych. Instalację wykonać jako podtynkową. 
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Łączniki montować na wysokości 110cm, chyba, że opisano inaczej na planach. 

 

4.8 Oświetlenie ewakuacyjne. 

W budynku przewidziano oświetlenie ewakuacyjne (w tym oprawy kierunkowe). Oświetlenie 

to zapewni możliwość bezpiecznego opuszczenia pomieszczeń obiektu w przypadku zaniku 

zasilania pozostałych rodzajów oświetlenia, szczególnie oświetlenia podstawowego ogólnego oraz 

bezpieczną ewakuację na wypadek pożaru. Oświetlenie ewakuacyjne zapewni natężenie 

oświetlenia 5 lx w każdym punkcie drogi ewakuacyjnej na poziomie podłogi oraz 0,5 lx 

w pomieszczeniach przeznaczonych na sale wielofunkcyjne. Oświetlenie ewakuacyjne wykonane 

zostanie z użyciem dedykowanych ledowych opraw oświetleniowych . Oprawy w razie zaniku 

napięcia podstawowego zasilane będą z wbudowanych akumulatorów z przetwornicą przez okres 1 

godz. Oprawy powinny być wyposażone w system autotestu i diody informujące o stanie opraw. 

Powinny również posiadać świadectwo dopuszczenia CNBOP. 

 

4.9 Instalacja siły i gniazd wtykowych. 

Instalacje gniazd wtykowych należy wykonać przewodami kabelkowymi YDYp, z żyłami 

miedzianymi. Jako żyły ochronne PE należy zastosować przewody o izolacji koloru żółto-

zielonego. Minimalny przekrój żyły w instalacji siłowej wynosi 2.5mm2. Instalację wykonać jako 

podtynkową. 

Wysokość montażu gniazd wtykowych poniżej: 

 w pomieszczeniach biurowych wys - 30cm  

 w pomieszczeniach technicznych – 110cm 

 w łazienkach – 110cm (jeśli przy włączniku należy zamontować w jednej ramce 

z łącznikiem) 

  

4.10 Instalacja zasilania imprez 

W terenie przewidziano instalację dwóch tablic do zasilania imprez organizowanych plenerowych. 

Tablice zabudowane będą zgodnie z detalem architektonicznym. 

Tablicę należy wyposażyć w:  

 jedno gniazdo 400V 32A/5, 

 jedno gniazdo 400V16/5, 

 sześć gniazd 1f 230V. 

 zabezpieczenia zamontowane  w obudowie S-9 i S-4 z listwą zerowo-uziemiającą: 

 na gniazdo trójfazowe 32A wyłącznik nadmiarowo-prądowy 400V C25A,  

 na gniazdo trójfazowe 16A wyłącznik nadmiarowo-prądowy 400V C16A,  

na gniazda 1 fazowe 230V wyłączniki nadmiarowo-prądowe pojedyncze 

o charakterystyce  B16A, po 2 gniazda na jeden S, 3 sztuki 

 wyłącznik różnicowoprądowy 40A/30mA. 
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Wymiary skrzynki 400x600x200 mm  tworzywo ABS 

Wymiary nóżek (fundamentu rozłącznego  metalowe w lakierze proszkowym) 420x500x200 mm. 

 

Producent np. Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy "Sielski Z" typ 309 lub równoważny 

 

4.11 Ochrona od porażeń prądem elektrycznym 

W instalacji przyjęto układ pracy typu TN-S. Jako dodatkowy środek ochrony od porażeń prądem 

elektrycznym przyjęto " szybkie wyłączenie" realizowane poprzez odpowiedni dobór zabezpieczeń 

nadprądowych i różnicowo-prądowych dla grupy odbiorników. 

Dla zapewnienia bezpiecznej eksploatacji instalacji i urządzeń elektrycznych pracujących 

w układzie TN-S należy wykonać połączenia wyrównawcze: 

- miejscowe w łazienkach, pomieszczeniach gospodarczych, technicznych łącząc metalowe 

elementy przewodem LgY 6mm2 z przewodem ochronnym PE w tablicach elektrycznych 

lub z instalacją uziemiającą; 

 

4.12 Ochrona przeciw przepięciowa 

Ochrona przeciw przepięciowa obiektu zrealizowana będzie przy pomocy ochronników przeciw 

przepięciowych typ I + II zainstalowanych w rozdzielnicy głównej TG. 

 

4.13 Instalacja uziemiająca i ochrona odgromowa. 

Instalację odgromową na dachu stanowić będzie drut FeZn fi 8mm Zwódy poziome na dachu 

należy połączyć z przewodami odprowadzającymi.Cały przewód odprowadzający prowadzić wzdłuż 

ściany zewnętrznej w rurce RVS28 pod warstwą ocieplenia w bruździe. 

Instalację uziemiającą wykonać za pomocą uziomów szpilkowych podłączonych do przewodów 

odprowadzających za pomocą złącz w studzienkach kontrolno–pomiarowych. 

Nowoprojektowaną instalacje uziemiającą należy podłączyć do istniejącej instalacji uziemiającej, 

o ile warunki na to pozwolą.z uziomem otokowym należy wykonać jako spawane lub skręcane 

i zabezpieczyć przed korozją.  

 

4.14 Przeciwpożarowy wyłącznik prądu. 

Funkcję przeciwpożarowego wyłącznika prądu pełnić będą rozłączniki w rozdzielnicy głównej. 

Na potrzeby Straży Pożarnej przewidziano zastosowanie przycisku ppoż.  

Przycisk ppoż. zainstalowany będzie przy wejściu do klatki schodowej na parterze. Sprzed 

przeciwpożarowego wyłącznika prądu zasilone zostaną wszystkie odbiory, których działanie jest 

niezbędne dla umożliwienia prowadzenia akcji gaszenia pożaru ( pożarowy zestaw hydroforowy, 

centrala oddymiania klatki schodowej, Odbiory te zasilone zostaną atestowanymi, bez 

halogenowymi kablami ognioodpornymi PH90, ułożonymi w sposób zapewniający podtrzymanie 
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funkcji podczas pożaru przez okres 90 minut. 

 

Przejścia przez granice stref pożarowych zabezpieczone zostaną przepustami o odporności 

ogniowej EI 60 lub EI 120 min w zależności od odporności ogniowej ściany. Zabezpieczenia 

pożarowe wykona firma posiadająca „dopuszczenie” do wykonywania danych robót oraz 

posiadająca atesty stosowanych zabezpieczeń pożarowych. 

 

4.15 Instalacja sieci strukturalnej 

Okablowanie strukturalne składać się będzie z okablowania i osprzętu kategorii 5e. Przyjęto 

Topologie gwiazdy. Główny punkt dystrybucyjny znajduje się w pomieszczeniu nr 1.13 i składa się z 

pojedynczej szafy rakowej 19'' 42U. Szafa ta będzie wyposażona w akcesoria dodatkowe takie jak 

panel wentylacyjny, panel zasilający, organizatory kabli, zacisk uziemiający i cokół. Ze względu na 

niewielkie rozmiary obiektu nie przewiduje się pośrednich punktów dystrybucyjnych. Ze względu na 

przewidzianą fizyczną separację sieci poszczególnych podmiotów: 

 

 Studio nagraniowe, sala taneczna, sala widowiskowa i garderoba 

 Kawiarnia, centrum rodziny 

 Pracownia komputerowa 

 Pozostałe pracownie i sala konferencyjna 

 Biura GOC 

 Panel WIFI 

 

Punkty logiczne tych sieci będą zlokalizowane na oddzielnych patchpanelach. Niniejsze 

opracowanie nie obejmuje osprzętu aktywnego.  

 

Okablowanie poziome wykonane będzie kablem F/UTP kategorii 5e w obrębie głównych tras 

kablowych na dedykowanych korytach niskopradowych. Poza głównymi trasami kable prowadzić w 

rurkach PCV mocowanych do stropów w przestrzeni nadsufitowej i w ścianach G-K. 

 

Gniazda montować w puszkach w ścianach G-K i kanałach będących w zakresie wykonawcy robót 

elektrycznych. Każdorazowo pozycję gniazda ustalić z wykonawcą robót elektrycznych.  

 

Do zasilania urządzeń aktywnych oraz urządzeń systemu CCTV przewidziano UPS o mocy 

1500VA i czasie podtrzymania 30min umieszczony w szafie rackowej. 

 

4.16 Instalacja multimedialna 

Do telewizorów i rzutników należy doprowadzić okablowanie HDMI+VGA+Mini Jack (stereo). 

Lokalizację gniazd oraz schematyczny układ okablowania przedstawiono na rzutach. Okablowanie 

prowadzić w ściankach GK i nad sufitem podwieszanym (o ile występuje) w rurkach PVC (kolor 

rurek uzgodnić z Architektem przed zamówieniem materiału). 
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4.17 Instalacja CCTV 

W celu zapewnienia ochrony budynku projektuje się system cyfrowej telewizji dozorowej CCTV 

wyposażony w kamery telewizyjne IP na głowicach stałych. Rejestrator cyfrowy wraz 

z przełącznikiem PoE obsłygującym kamery K1 - K11 należy umieścić w szafie rack 19’’ instalacji 

sieci strukturalnej. Kamery zlokalizowane w terenie zewnętrznym w pobliżu budynku Urzędu Gminy 

(K12-K17) należy podłączyć do istniejącego systemu Urzędu Gminy rozbudowując go o dodatkowy 

przełącznik PoE. Instalacja CCTV wraz z osprzętem aktywnym sieci strukturalnej będzie zasilana z 

UPS o mocy 1500VA i czasie podtrzymania 30 minut. W pomieszczeniu 1.13 (serwerowni) zostanie 

umieszczony komputer PC służący do zarządzania systemem CCTV oraz systemem kontroli 

dostępu. Obraz z rejestratora można odtwarzać na dedykowanym komputerze oraz dowolnej 

przeglądarce internetowej. 

 

4.18 System sygnalizacji włamania 

Przyjęto ochronę dualnymi czujnikami ruchu pomieszczeń narażonych na wtargnięcie, czyli 

wszystkich pomieszczeń z przeszkleniami. Dodatkowo przewidziano ochronę klatek schodowych 

i holi windowych. Centralkę systemu należy umieścić w pomieszczeniu 1.13. Sygnalizatory 

optyczno-akustyczne należy umieścić przy drzwiach wejściowych do budynku z dwóch stron. 

Dodatkowo przewidziano możliwość alarmowania telefonicznego. Przewidziano następujące strefy 

alarmowania: 

 

- komunikacja ogólna, 

- Studio nagrań i sala taneczna, 

- Centrum pomocy rodzinie, pokój ciszy  

- Kawiarnia, 

- Magazyn 

 

Sterowanie systemem odbywać się będzie z 6 paneli dotykowych. 

 

4.19 System kontroli dostępu 

Zastosowano system kontroli dostępu firmy Roger. Drzwi objęte kontrolą dostępu zostaną 

wyposażone w elektrozaczepy rewersyjne oraz kontaktrony. Od strony chronionej zostanie 

umieszczony przycisk wyjścia, oraz przycisk wyjścia ewakuacyjnego wpięty bezpośrednio 

w obwód elektrozamka. 

Centrale oddymiana zostaną wyposażone w przekaźniki pomocnicze (np TR 43-K firmy D+H) 

odcinające napięcie na elektrozaczepach równocześnie z uruchomieniem siłowników oddymiania 

na zamontowanych na drzwiach. 

Kontrolery PR312 zostaną zasilone z zasilaczy buforowanych 12V/2A PS20. Obwód zasilania 

kontrolera powinien być wyposażony w pętlę antysabotażową. Zasilacze należy umieszczać 

po stronie chronionej. W pomieszczeniu serwerowni należy umieścić centralkę systemu. System 

zarządzający PR Master należy zainstalować na wspólnym komputerze z systemem CCTV. 
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4.20 Informacje ogólne 

Instalacja elektryczna powinna być wykonana przez wykwalifikowanych pracowników 

posiadających odpowiednie i aktualne uprawnienia eksploatacyjne. Wszystkie prace powinny być 

wykonane z uwzględnieniem obowiązujących Polskich Norm, przepisów BHP i zasad wiedzy 

technicznej. Po wykonaniu instalacji należy wykonać badania skuteczności ochrony 

przeciwporażeniowej, stanu izolacji kabli i przewodów, natężenia oświetlenia podstawowego 

i ewakuacyjnego oraz prób funkcjonalnych przeciwpożarowego wyłącznika prądu.  

Protokoły z badań należy dołączyć do dokumentacji powykonawczej. 

 

Materiały należy uzgodnić z Architektem / Zamawiającym i Inspektorem przed złożeniem 

zamówieniem. 

 

Osprzęt elektroinstalacyjny należy dopasować kolorystycznie do ścian,  

przy ścianach grafitowych zastosować osprzęt szary a przy ścianach  

beżowych i białych osprzęt biały. 

 

W przypadku wskazania w dokumentacji nazwy własnej producenta, została ona podana 

jako produkt przykładowy. Można stosować rozwiązania równoważne. 

 

 

Opracował 

mgr inż. Grzegorz Czyż 

MAZ/0296/PWOE/04 
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