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O P I S    T E C H N I C Z N Y  : 
 
 
 
A.  DANE  OGÓLNE : 
 

 

Inwestor    -   Polska  Akademia  Nauk  Dom Seniora     

05-510  Konstancin-Jeziorna  ul. Chodkiewicza  3/5 

 

 

          Lokalizacja  -   budynek  jest  usytuowany    na   działkach   nr   70/1, 70/2, 70/3 

   i  70/4  z  obrębu  03-22  przy  ul. Chodkiewicza 3 / 5     

   w  Konstancinie - Jeziornej 

 

 

Charakterystyka  obiektu   -   budynek  Domu  Seniora -   podpiwniczony,                      

trzy  kondygnacje  użytkowe  naziemne   -  parter  i  dwa   piętra .   

Konstrukcja    budynku   tradycyjna,  murowana.  

Kategoria  budynku  XI 

 

 

Charakterystyka   projektu  -   projekt  obejmuje  przebudowę  pomieszczeń                  

  w  budynku  w celu dostosowania  ich  do aktualnych przepisów prawa  

  oraz  podniesienia standardu  obiektu  

  -w zakresie instalacji elektrycznych 

 

 

Podstawa  opracowania    -    umowa   z   Inwestorem     

     -     mapa  sytuacyjno - wysokościowa  do  celów   

           projektowych  w  skali  1 : 500 

- polskie    normy  i  przepisy  budowlane  
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B. STAN   ISTNIEJĄCY :   

 
Nieruchomość  jest   równa , ogrodzona ,  zagospodarowana  i   zabudowana   

trzema   budynkami   o  funkcji   użytkowej  -  Domem  Seniora,  garażem  

wolnostojącym   i   budynkiem   gospodarczym - śmietnikiem.  

Budynek  Domu  Seniora  nie  jest  wpisany  do  Rejestru zabytków  ale  podlega  

ochronie  na podstawie  ustaleń miejscowego  planu zagospodarowania  

przestrzennego.   

Działki  posiadają   bezpośredni   dostęp  do  drogi  publicznej  ulicy  

Chodkiewicza.  

Do  działek  i  budynków  są  doprowadzone  media  :  energia  elektryczna,                              

woda  z  wodociągu  i  gaz . Ścieki  z  budynku   są  odprowadzane  do  

kanalizacji.  

       Budynek  Domu  Seniora  jest  ogrzewany  z  własnej  kotłowni  gazowej.    

       Pozostałe  budynki  są  nie  ogrzewane.  

 
 
                                
C. ZAKRES ROBÓT:   

 
1. Wykonanie  instalacji elektrycznych silnoprądowych 

- wewnętrzna linia zasilająca 

- rozdzielnica elektryczna 

- instalacja gniazd 230/400 V 

- instalacja oświetlenia podstawowego 

- instalacja oświetlenia ewakuacyjnego/awaryjnego 

- zasilanie urządzeń br. sanit: klimatyzacja, wentylacja, agregat pompowy 

2.   Wykonanie  instalacji  niskoprądowych 

- instalacja okablowania strukturalnego (internet, telefon) 

 
 
                                



 5 

D. OPIS   ROBÓT  BUDOWLANYCH  DO  WYKONANIA     

 
.  ZASILANIE 

 W celu zasilenia pomieszczeń projektuje się WLZ od rozdzielnicy głównej na parterze 

do projektowanej rozdzielnicy RB kablem YLY 5x10mm2 o długości ok 55m. Alternatywnie 

dopuszcza sie wykorzystanie istniejącego zasilania dla istn rozdzielnicy (istn. rozdzielnica do 

demontażu) pod warunkiem zachowanie przekroju i materiału oraz ilości żył w stosunku do 

zasilania ujętego w projekcie. 

 
.   ROZDZIELNICA 

 Rozdzielnicę elektryczną RB w budynku zaprojektowano jako rozdzielnice 

podtynkowe wyposażoną w rozłącznik główny 100A.  Rozdzielnice należy wykonać w II 

klacie izolacji. W rozdzielnicach zaprojektowano aparaty zabezpieczające dla projektowanych 

i istniejących instalacji elektrycznych,  

 Rozdzielnica musi być opisana w sposób trwały, przejrzysty  jednoznaczny. Wewnątrz 

rozdzielnicy należy umieścić czytelny schemat jednokreskowy powykonawczy - obrazujący 

rzeczywiste wykonanie rozdzielnicy.   

 
.   ROZPROWADZENIE INSTALACJI 

 Rozprowadzenia instalacji wewnątrz pomieszczeń wykonać w ścianach poprzez rurki 

peszla (ścianki G/K) lub przewody układane pod/wtynkowo (wg potrzeb). Przewody instalacji 

niskoprądowych prowadzić w rurach peszla.  

 Ewentualne przejścia przewodów i kabli elektrycznych przez ściany oddzielenia 

pożarowego należy uszczelnić masą ognioodporną o wytrzymałości ogniowej wg przegród. 

 

.   INSTALACJA OŚWIETLENIA 

 Zasilanie instalacji oświetlenia będzie odbywać się z rozdzielnicy RB. Instalację 

oświetlenia należy wykonać przewodami YDY (YDYp) 2;3;4;5 x1,5 mm2 (ilość wg potrzeb 

jak na schematach oraz rzutach instalacji). 

 Sterowanie oświetleniem odbywać się będzie za pomocą łączników umieszczonych na 

wysokości 120 cm. lub czujnikami obecności. 

Obliczenia natężenia oświetlenia wykonano komputerowo przy użyciu programu DIALux. 

 Wymagane natężenie oświetlenia zgodnie z obowiązującą normą. 
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 Oświetlenie awaryjne projektuje się w ciągach komunikacyjnych,  przy każdych 

drzwiach wyjściowych prowadzących do wyjścia ewakuacyjnego, przy wyjściach 

ewakuacyjnych i znakach bezpieczeństwa,  przy każdej zmianie kierunku ewakuacji,  na 

zewnątrz  w pobliżu każdego wyjścia końcowego,  w punktach gdzie zlokalizowany jest 

sprzęt p.poż. Zastosowano oprawy z wmontowanym  modułem oświetlenia awaryjnego o 

czasie świecenia  1 godz. W przypadku zmiany rozmieszczenia sprzętu ppoż skorygować 

rozmieszczenie opraw AW - również przez dołożenie kolejnych wymaganych opraw, celem 

zachowania natężenia oświetlenia zgodnie z PN.  

Wszystkie zastosowane oprawy do oświetlenia awaryjnego (awaryjne i ewakuacyjne) muszą 

obligatoryjnie posiadać świadectwo dopuszczenia CNBOP. Rodzaj piktogramów dla opraw 

AW/EW doprecyzować wg lokalnych wymogów i standardów PSP. 

 W dokumentacji podano podstawowe parametry opraw oświetleniowych. Na etapie 

wykonawstwa, przez zamówieniem opraw zaleca się ich zatwierdzenie przez zamawiającego 

(np kolorystyka oprawy i inne nie elektryczne parametry).  

 

.   INSTALACJA GNIAZD I URZĄDZEŃ 

 Zasilanie instalacji gniazd  230/400 V odbywać się będzie z rozdzielnicy RB. 

Instalację gniazd  i urządzeń branży sanitarnej należy wykonać przewodami typu YDY, 

(YDYp) YKY  zgodnie z projektem wykonawczym. 

 Gniazda montować na wysokości 0,3m w części biurowej, 1,2m w toaletach, w 

pomieszczeniach kuchni i zapleczu gastronomicznym gniazda montować na wysokości 1,1 m 

lub wg potrzeb i zainstalowanego sprzętu (gniazda nad blatem 1,1m.,  gniazda pod blatem 

0,6m)  gniazda w piwnicy 1,1m, pozostałe  gniazda 0,3m, lub wg potrzeb i roboczych ustaleń.   

Gniazda montować jako p/t w ramkach modułowych wielokrotnych (2x,3x,4x,5x). 

 Dla zasilania urządzeń branży sanitarnej przewidziano wypusty kablowe. Należy 

pozostawić odpowiedni (1m-2m) zapas w zależności od urządzenia - zakończyć wg potrzeb 

gniazdem lub puszką przyłączeniową).  
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.   INSTALACJA NISKOPRĄDOWA 

 

Instalację pomiędzy SERWEREM (w piwnicy) a gniazdem LAN wykonać w oparciu o 2x 

skrętki UTP kategorii 6.  W serwerowni przewiduje się dołożenie jednego patchpanela UTP 

kat 6 celem podłączenia projektowanej instalacji 

 

.   PRZECIWPOŻAROWY GŁÓWNY WYŁĄCZNIK PRĄDU GWP 

 Główny wyłącznik prądu GWP, istniejący, pozostaje bez zmian. Opracowanie nie 

obejmuje swoim zakresem tego zagadnienia. 

 

.   INSTALACJA POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH 

 Instalację połączeń wyrównawczych projektuje się w pomieszczeniu konserwatorów,  

Połączeniami wyrównawczymi należy objąć wszystkie metalowe rurociągi, przewód 

ochronny  „PE” z rozdzielnicy, uziom itp. Połączenia wyrównawcze wykonać przy użyciu 

GSW (głównej szyny wyrównawczej) wykonanej w postaci płaskownika stalowego 

ocynkowanego FeZn 30x4 - przewody  LGY 6. W przypadku niewystarczającej wartości istn. 

uziemienia, lub jego braku, uszkodzeniu - doprowadzić wartość do max 10 Om poprzez 

wykonanie uziomu sztilowego . 

 

.   OCHRONA PRZECIWPRZEPIĘCIOWA  

 Dla zapewnienia ochrony przeciwprzepięciowej urządzeń wymagających ochrony 

przed przepięciami zewnętrznymi /wyładowania atmosferyczne /zaprojektowano ochronniki o 

charakterystyce C.  

 

.   SYSTEM OCHRONY OD PORAŻEŃ 

 Ochrona od porażeń zrealizowana jest przez: Szybkie Wyłączenie Zasilania w 

układzie sieci TN-C-S, za pomocą urządzeń wyłączników ochronnych różnicowo-prądowych, 

wyłączników nadmiarowo prądowych oraz połączenia wyrównawcze i urządzenia w II klasie 

izolacji. Przewody ochronne powinny być koloru żółto-zielonego. Skuteczność ochrony 

należy sprawdzić pomiarami. 
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.   Obliczenia techniczne 

 

Dobór Przewodów 

Obwód Zabezpieczen
ie UN Typkabl

a Ułożenie Długość IZ>IN>IB 
1,45IZ>I

2 
U% 

Gn. wtyk. 
1-faz B/16A/1P 230

V 

YDY 
3x2,5mm

2 
B2 30m 23>16>

8 30>23 1,65 

Oświetlen
ie B/10A/1P 230

V 

YDY 
3x1,5mm

2 
B2 Max 

100m 
16>10>

2 23>15 0,11 

 
 

Skuteczności ochrony przeciwporażeniowej 

Obwód gniazd 1-faz (B/16/1P):  
 

Warunek samoczynnego wyłączenia zasilania spełniony zostanie przy wartości 
impedancji pętli zwarcia nie większej od wartości podanych powyżej. 
 



 9 

.   UWAGI KOŃCOWE 

 Prace związane z wykonaniem instalacji zlecić firmie elektroinstalacyjnej - osoby 

wykonujące prace musza posiadać aktualne badania SEP. Prace prowadzić pod nadzorem 

osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane w zakresie sieci i urządzeń 

elektrycznych i energetycznych.  

 Należy zwrócić uwagę na bezpieczeństwo przy wykonywaniu wszystkich prac. 

Roboty należy wykonywać pod nadzorem uprawnionej osoby. Rysunki i opis techniczny 

rozpatrywać łącznie uwzględniając wszystkie branże. Rozbieżności uzgodnić na roboczo z 

projektantem i inwestorem.     

Po wykonaniu instalacji należy wykonać następujące badania: 

- badanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej (impedancja pętli zwarcia) 

- badanie rezystancji izolacji obwodów 

- badanie wyłączników różnicowo-prądowych 

- pomiary instalacji odgromowej oraz rezystancji uziomu 

- pomiary natężenia oświetlenia po zagospodarowaniu pomieszczeń 

 Roboty należy wykonać z materiałów posiadających odpowiednie atesty i certyfikaty 

lub deklaracje zgodności. Do wykonania instalacji stosować przewody i izolacji 750 V.  

Całość robót wykonać wg aktualnie obowiązujących norm i przepisów. Całość zgłosić 

Inwestorowi do odbioru końcowego. 

 

 

PROJEKTANT 

 mgr  inż. Paweł Krawczyk 

 upr. nr  PDK/0071/POOE/12 

 

SPRAWDZAJĄCY 

 mgr  inż.  Marek Matuszek 

 upr. nr  PDK/0097/PWOE/11  
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INFORMACJA 

DOTYCZĄCA  BEZPIECZEŃSTWA  
I  OCHRONY  ZDROWIA 

 
 

a) Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 

poszczególnych etapów; 

 roboty przygotowawcze 

 roboty instalacyjne 

 roboty montażowe osprzętu 

b) wykaz istniejących obiektów budowlanych 

 istniejący budynek wraz z instalacjami 

 

c) wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

-  instalacja  elektryczna 

d) wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji 

robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich 

wystąpienia 

 
lp. ETAP BUDOWY PRZEWIDYWANE 

ZAGROŻENIE 
SKALA 

ZAGROŻENIA 
MIEJSCE 

WYSTĄPIENIA 
1 Prace przy 

rozładunku, 
załadunku 
materiałów 
budowlanych 

Przygniecenie paletą z 
mat. budowlanymi 
Odhaczenie się 
rozładowanego materiału 

duża Przy placach 
składowych mat. bud. 

2 Przez cały okres 
realizacji budowy  

Porażenie prądem 
elektrycznym  
 
Uszkodzenie ciała na 
skutek używania 
elektronarzędzi (np. 
odcięcie palca, ręki itp.) 
uderzenie odrzuconym 

duża Przy obsłudze 
urządzeń 
elektrycznych i 
elektronarzędzi 
 
Obręb budynku  
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drewnem 
Upadek narzędzi i 
materiałów budowlanych 
z rusztowań, podestów 
czy stropu 
 

3 Prace przy 
wykonywaniu 
instalacji,  prace przy 
elewacji zewnętrznej  

Upadek z wysokości  Duża Obręb  budynku 

 

e) wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

Wszyscy pracownicy na terenie budowy powinni być przeszkoleni w zakresie BHP na 

stanowisku pracy, posiadać aktualne badania lekarskie dopuszczające ich do pracy w 

odpowiednim zawodzie (zwłaszcza  do prac na wysokości) oraz podpisane stosowne umowy z 

pracodawcą.  

f) wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 

szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 

bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek 

pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

l. p Rodzaj zagrożenia Środek zapobiegawczy 

1 Odhaczenie się rozładowanego 
materiału 

Stosowanie lin, haków z zabezpieczeniem i 
atestem, osoby dokonujące rozładunku powinny 
być przeszkolone co do sposobu prowadzenia 
prac rozładunkowych, sposobów zahaczania i 
odhaczania materiałów budowlanych.  
 

2 Porażenie prądem elektrycznym Podłączeń urządzeń elektrycznych dokona 
osoba z odpowiednimi kwalifikacjami 
zawodowymi i dokona pomiaru kontrolnego 
Stosowanie wyłączników różnicowoprądowych 
w instalacji zasilającej plac budowy 

3 Upadek z wysokości Osoby pracujące  na wysokości co najmniej 1 m 
powinny być zabezpieczone przed upadkiem z 
wysokości  , poprzez zastosowanie balustrady 
na wysokości 1,1 oraz deski krawężnikowej o 
wysokości 15 cm Wolną przestrzeń pomiędzy 
deską krawężnikową a poręczą wypełnia się w 
sposób zabezpieczający pracowników przed 
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upadkiem z wysokości.  
 

 

UWAGI KOŃCOWE : 

Przed przystąpieniem do robót należy sporządzić Plan bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia zwany planem BIOZ wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 

czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.( Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126) 

 

 Wykonawcy zobowiązani są do przestrzegania zasad BHP na placu budowy i podczas 

prowadzenia robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury (Dz. U. z 2003 Nr 47 

poz 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych. 

 

PROJEKTANT 
 mgr  inż. Paweł Krawczyk 
 upr. nr  PDK/0071/POOE/12           
 



 13 

 

O Ś W I A D C Z E N I E 
 
 
 Niżej  podpisani mgr inż. Paweł  Krawczyk  jako  projektant  

 i mgr inż. Marek Matuszek jako sprawdzający   projektu  przebudowy  

pomieszczeń  i  zmiany  sposobu  ich  użytkowania  w   budynku  Domu  

Seniora  Polskiej  Akademii  Nauk    na  działkach  nr  70/1, 70/2, 70/3 i 70/4                      

z  obrębu 03-22  przy  ulicy  Chodkiewicza  3/5  w  Konstancinie,                                 

po  zapoznaniu  się   z  przepisami  ustawy   z  dnia  7  lipca  1994r.  –  Prawo 

budowlane  (  jednolity  tekst  Dz. U. z 2017r.  poz. 1332,   z  późniejszymi  

zmianami ),  zgodnie   z  art.20  ust.4  tej ustawy, niniejszym  oświadczamy,  że  

projekt   został  wykonany  zgodnie z  obowiązującymi  normami  i  przepisami  

Prawa   oraz  zasadami  wiedzy  technicznej . 

 

 
mgr inż.  Paweł Krawczyk   upr. nr PDK/0071/POOE/12 
 
 
 
 
 
 
mgr inż.  Marek Matuszek   upr. nr PDK/0097/PWOE/11 
 
 

 

Warszawa   28   luty  2019r.  
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