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UWAGI:
1. Roboty budowlano - instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą koordynacją 

międzybranżową. Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien zapoznać się z całością 
dokumentacji branżowej.

2. Istniejący osprzęt elektryczny należy zdemontować i przekazać Inwestorowi do utylizacji.
3. Przed przystąpieniem do prac, wykonawca zobowiązany jest do wykonania obliczeń 

natężenia oświetlenie na wybranych oprawach oświetleniowych. Obliczenia winny być 
przedstawione inwestorowi oraz projektantowi instalacji elektrycznych - celem akceptacji.

4. Przed przystąpieniem do prac budowlano - instalacyjnych należy sprawdzić ostateczne 
rozmieszczenie punktów instalacyjnych oraz zweryfikować wymiary.

5. Wszystkie wysokości - podane od poziomu posadzki wykończonej.
6. Gniazda wtyczkowe - wysokokość montażu do ustalenia na etapie realizacji.
7. Łaczniki oświetleniowe montować na wysokości 110cm od posadzki wykończonej.
8. Kable układać w sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie.
9. Kabel zginać tylko w sytuacjach koniecznych.
10. Promień gięcia kabla nie powinien być mniejszy niż 15-krotna średnica zewnętrzna kabla.
11. Przewody w wylewce posadzki - prowadzić w karbowanych rurach osłonowych.
12. W sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiązują:

• warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - normy 
Polskiego Komitetu Normalizacyjnego;

• instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej - 
warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano instalacyjnych.

- gniazdo pojedyncze 2P+Z 16A bryzgoszczelne IP44,

- łącznik jednobiegunowy 10A

PE - wypust przewodu PE

- wypust oświetleniowy ze stropu,

- oprawa oświetleniowa LED montowana na stropie 230 V,

LEGENDA:

46W
L2

L9
   46W, 4000K, przesłona opalizowana

   12W, 4000K, szkło matowe

- czujka obecności 180°

Lokalną istn. rozdzielnicę dystrybucyjną wyposażyć w:
• R/001 - wył. nadprądowy B10A (proj. obwód oświetleniowy), przewód: YDYżo 3x1,5;
• R/003 - wył. różnicowonadprądowy B16/30mA/AC/2p (proj. obw. gniazdowy), przewód: YDYżo 3x2,5;
Istniejącą rozdzielnicę główną wyposażyć w:
• RG/004 - wył. różnicowoprądowy 40A/30mA/AC/4p i wył. nadprądowy B32A (proj. przepływowy 
ogrzewacz wody), przewód: YDYżo 5x10;
• RG/005 - wył. różnicowoprądowy 40A/30mA/AC/4p i wył. nadprądowy B32A (proj. przepływowy 
ogrzewacz wody), przewód: YDYżo 5x10;

~3f
- wypust elektryczny 3-fazowy, 400V
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1. DANE OGÓLNE 

1.1 Podstawa wykonania opracowania 

� Obowiązujące przepisy i normy 

� Mapa do celów projektowych 

� Podkłady architektoniczne 

1.2 Temat opracowania 

Tematem opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy przebudowy sani-

tariatów w budynku nr9 AMW w Gdyni, 81-127 Gdynia, ul. Śmidowicza 69. 

2. INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

2.1 Przepisy i normy 

Projekt opracowano zgodnie z wymaganiami podanymi w Rozporządzenia Mi-

nistra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690) 

wraz z późniejszymi zmianami (Dz.U. 2003 nr 33 poz. 270, Dz.U. 2004 nr 109 poz. 

1156, Dz.U. 2008 nr 201 poz. 1238, Dz.U. 2009 nr 56 poz. 461, Dz.U. 2010 nr 239 

poz. 1597 oraz Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1289). Instalacje elektryczne będzie spełniać 

wymogi obowiązujących polskich norm, w szczególności PN-HD 60364 i PN-IEC 

60364 oraz PN-EN 62305. W przypadku braku polskich uregulowań dotyczących 

konkretnych rozwiązań stosowane będą normy IEC. 

2.2 Zakres projektu 

Projekt swym zakresem obejmuje: 

� instalacje elektryczne wewnętrzne; 

� instalację wyrównawczą 

2.3 Zasilanie obiektu 

Rozbudowywany budynek jest podłączony do sieci elektroenergetycznej Ener-

ga –Operator SA. 

Przebudowa nie spowoduje zwi ększenia mocy przył ączeniowej budynku. 
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2.4 Rozdzielnica zasilaj ąca 

Rozbudowa lokalnej rozdzielnicy dystrybucyjnej i rozdzielnicy głównej będzie polega-

ła na zainstalowaniu dodatkowych aparatów zabezpieczających projektowane obwo-

dy instalacji w sanitariatach (zgodnie z planem instalacji). 

2.5 Oprzewodowanie 

Instalacja zasilająca obwody gniazd wtyczkowych wykonana będzie przewoda-

mi typu YDYżo 3x2,5mm2 o napięciu 450/750 V/V, natomiast instalacja zasilająca 

zasilania przepływowe ogrzewacze wody – przewodami YDYżo 5x10mm2 o napięciu 

450/750V/V . Instalacja oświetleniowa wykonana zostanie przewodami typu YDYżo 

3x1,5mm2 o napięciu 450/750V/V. Wszystkie instalacje zasilające wyżej wymienione 

odbiory zostaną wykonane jako podtynkowe.  

Kable elektryczne przechodzące przez strop zostaną osłonięte rurą elektroin-

stalacyjną. 

Na rysunkach nie pokazano tras przewodów elektrycznych. Przewody prowa-

dzić w obszarach przeznaczonych dla instalacji elektrycznej w pionie i poziomie, 

zgodnie z zaleceniami N SEP-E-002. 

2.6 Osprz ęt elektryczny 

Przewidziano wykonanie gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych  o podwyższo-

nym stopniu ochrony IP44. 

 
Osprzęt elektryczny montować podtynkowo w puszkach pogłębianych umożli-

wiających wykonywanie dodatkowych połączeń. Wysokość montażu: 

• gniazd wtyczkowych – do ustalenia podczas realizacji; 

• łączników oświetleniowych - 110cm od posadzki wykończonej. 

2.7 Oświetlenie 

Każde z pomieszczeń zostanie wyposażone w odpowiednią ilość wypustów 

oświetlenia ogólnego na suficie. Załączanie oświetlenia odbywać się będzie lokalnie 

za pomocą czujek ruchu. 
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2.8 Ochrona przeciwpora żeniowa 

Zasilanie instalacji elektrycznych realizowane jest w układzie sieci TN -S. Dla 

urządzeń elektroenergetycznych o napięciu znamionowym do 1 kV projektuje się 

następujące środki ochrony przy uszkodzeniu: 

� samoczynne wyłączenie zasilania przez zastosowanie urządzeń 

ochronnych przetężeniowych, 

� zastosowanie urządzeń elektrycznych mających podwójną lub 

wzmocnioną izolację (urządzenia II klasy ochronności lub o izolacji 

równoważnej). 

Ochrona uzupełniająca będzie zapewniona przez zastosowanie urządzeń 

ochronnych różnicowoprądowych o znamionowym prądzie różnicowym równym 

30 mA oraz dodatkowe ochronne połączenia wyrównawcze. Połączeniami tymi nale-

ży objąć metalowe rurociągi, obudowę rozdzielnicy, oraz przewody ochronne obwo-

dów w łazienkach, itp. 

2.9 Uwagi ko ńcowe 

Wszystkie przywołane w projekcie typy materiałów należy traktować jako przy-

kładowe. Dopuszcza się stosowanie równoważnych zamienników innych producen-

tów.  
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3. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA O OCHRONY ZDROWIA 

 
Nazwa i adres    
obiektu budowlanego: Przebudowa sanitariatów w budynku nr 9 AMW w Gdyni,  

81-127 Gdynia, ul. Śmidowicza 69 
 

Inwestor:   Akademia Marynarki Wojennej 
81-127 Gdynia 
ul. Śmidowicza 69    
   

Projektant:   mgr in ż. Michał Hanowicz  

3.1 Opis. 
 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. 

w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bez-

pieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126) poniżej wymienia się 

informacje dotyczące zagrożeń, które mogą wystąpić przy prowadzeniu prac wyko-

nawczych. 

§ 2 pkt.3 ust.1 w/w Rozporz ądzenia – „zakres robót dla całego zamierzenia budow la-

nego oraz kolejno ść realizacji poszczególnych obiektów” 

� wykonanie instalacji przewodowych w budynku, 

� wykonywanie instalacji wyrównawczej, 

� montaż osprzętu elektrycznego i opraw, 

� wykonanie pomiarów rezystancji izolacji, skuteczności ochrony od porażeń 

oraz rezystancji uziemienia i ciągłości połączeń - wg PN-HD 60364-6:2008.  

§ 2 pkt.3 ust.4 w/w Rozporz ądzenia – „wskazanie dotycz ące przewidywanych zagro żeń 

wyst ępujących podczas realizacji robót budowlanych, okre ślające skal ę i rodzaje za-

gro żeń oraz miejsce i czas ich wyst ąpienia” 

Skala Rodzaj zagro że-
nia 

Miejsce  Czas wyst ąpienia  

średnie upadek z drabiny 
lub rusztowania 

montaż opraw oświe-
tleniowych, koryt i dra-
bin kablowych, wyko-
nywanie instalacji od-

gromowej 

od momentu rozpoczęcia robót 
instalacyjnych do chwili ich 

zakończenia 

średnie uderzenie, potrą-
cenie 

montaż konstrukcji i 
urządzeń 

praca maszyn i urządzeń ro-
boczych, transport i montaż 

średnia 
praca w obecności 
maszyn budowla-

nych 
plac budowy 

od rozpoczęcia budowy do 
zakończenia stanu surowego 

zamkniętego 

wysokie porażenie prądem montaż instalacji od-
biorczych 

pomiary elektryczne, prace 
pod napięciem 
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§ 2 pkt.3 ust.5 w/w Rozporz ądzenia – „wskazanie sposobu prowadzenia instrukta żu 

pracowników przed przyst ąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecz nych” 

 Pracownicy wykonujący prace montażowe winni być przeszkoleni w zakresie 

wykonywanych prac: 

� w pobliżu urządzeń pod napięciem, 

� pomiarowych pod napięciem, 

� na wysokości powyżej 5 m. 

§ 2 pkt.3 ust.6 w/w Rozporz ądzenia – „wskazanie środków technicznych organizacyj-

nych, zapobiegaj ących niebezpiecze ństwom wynikaj ących z wykonywania robót bu-

dowlanych w strefach szczególnego zagro żenia zdrowia lub w ich s ąsiedztwie, w tym 

zapewniaj ących bezpieczn ą i sprawn ą komunikacj ę, umo żliwiaj ącą szybk ą ewakuacj ę 

na wypadek po żaru, awarii i innych zagro żeń” 

 Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wyni-

kającym z wykonywania robót w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich 

sąsiedztwie, umożliwiające szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych 

zagrożeń: 

� robót nie wykonywać po zmroku ani w warunkach złej widoczności, 

� nie wykonywać prac pod napięciem z wyjątkiem prac pomiarowych, 

� pomiary elektryczne powinny wykonywać dwie osoby, w tym co najmniej jed-

na z uprawnieniami do wykonywania pomiarów. 

3.2 Uwagi ko ńcowe. 
 W oparciu o w/w „informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”, 

wykonawca robót winien opracować „plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”.

 Opracowany plan należy uzgodnić z inwestorem. 
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4. ZAŁĄCZNIKI 

 

 Gdańsk, Sierpień 2017 

 

 

 

Oświadczenie projektanta i sprawdzaj ącego o sporz ądzeniu 

projektu zgodnie z obowi ązującymi przepisami 

oraz zasadami wiedzy technicznej 

 

 

 

 Oświadczam, iż projekt budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie 

bliźniaczej Gdynia, ul. Skrzypowa, działka nr ewid.1241 został sporządzony zgodnie 

z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

 Projektant 

 mgr inż. Michał Hanowicz 
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